
Oprava Masarykova náměstí jde do finiše

Ročník XVI Dvojčíslo 7 - 8 červenec - srpen 2015 10,- Kč

KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

Již jen dny zbývají do definitivního konce prací na revi-
talizaci Masarykova náměstí. Po více než padesáti le-
tech tak město opravuje důležitý střed a jednu ze svých 
dominant. Náročná investice změní tvář centra Kojetína 
jistě na desítky let. Vrátíme-li se při této příležitosti do 
historie, vidíme podobu náměstí (tehdy Hlavní) okolo 
roku 1910. Na fotografii je ještě budova Okresního domu 
před obnovou, vedle něj nedávno zbouraný dům Příční 
9 a vedle bývalá Lékárna U Zlatého lva. Vzadu již stojí 
nově postavený Hotel Pivovar. Na fotografii z období po 
roce 1920 (tehdy Masarykovo) vidíme pohled k radnici  
a náměstí Míru, vzadu stojí cukrovar a lihovar, tvořící pa-
norama města k jihu. Na fotografii z roku 1963 je vidět 

tehdy probíhající opravu náměstí (tehdy Gottwaldova). 
Na současné fotografii z června tohoto roku je záběr na 
nově revitalizovaný prostor Masarykova náměstí z rad-
nice.
V rámci Kojetínských hodů bude v prostorách Vzdělá-
vacího a informačního centra vystavena řada fotografií 
ukazující minulou i současnou podobu kojetínského ná-
městí. 

Jiří Šírek

rok 1910

po roce 1920

rok 1963

červen 2015
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 14. zasedání konaném dne 26. května 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření  
č. 8/2015, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši 149 tis. Kč
- nové výdaje ve výši 149 tis. Kč,

- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 
435/2, ostatní plocha – jiná plocha 
o výměře cca 14 m2 a části pozem-
ku p. č. 436/1, ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře cca 44 m2, vše ve 
vlastnictví Města Kojetína za min. 
kupní cenu 110 Kč/m2 a za podmín-
ky úhrady veškerých nákladů s pře-
vodem spojených kupujícím – v tom 
geometrický plán, právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN a daně z nabytí nemovitosti 
a za podmínky vystavění nové zíd-
ky do 30. 11. 2016,
- souhlasila se zveřejněním zámě-
ru prodeje pozemku p. č. 5764/2, 
zahrada o výměře 182 m2, ve vlast-
nictví Města Kojetína za min. kup-
ní cenu 110 Kč/m2 a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím – v tom 
právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 
4917/3, ostatní plocha – ostatní ko-
munikace o výměře cca 85 m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína za min. 
kupní cenu 90 Kč/m2 a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím – v tom 

- schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o zajištění prodeje ne-
movitého majetku formou aukce, 
mezi Městem Kojetínem, jako „vy-
hlašovatelem“ a Dražební společ-
ností MORAVA s. r. o., se sídlem 
Zlín, jako „poskytovatelem“,
- schválila výběr dodavatele a uza-
vření smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Víceúčelová sportovní hala v Ko-
jetíně – barevné řešení opláštění 
haly“ s uchazečem, JC design pro-
duction s. r. o., Přerov, který byl 
doporučen komisí pro posouzení  
a hodnocení zakázek na výše uve-
denou zakázku za cenu 614.000 Kč 

bez DPH,
- schválila výběr dodavatele  
a uzavření smlouvy o dílo na re-
alizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Víceúčelová sportovní 
hala v Kojetíně – plastický nápis“  
s uchazečem, JC design production 
s. r. o., Přerov, který byl doporučen 
komisí pro posouzení a hodnocení 
zakázek na výše uvedenou zakáz-
ku s nabídkovou cenou ve výši 
168.000 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele  
a uzavření smlouvy o dílo na real-
izaci veřejné zakázky malého roz-
sahu „Víceúčelová sportovní hala 
v Kojetíně – tribuny“ s uchazečem 

PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o. Ko-
jetín, který byl doporučen komisí pro 
posouzení a hodnocení zakázek na 
výše uvedenou zakázku za cenu 
151.450 Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele a uza-
vření smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Víceúčelová sportovní hala v Ko-
jetíně – vybavení“ s uchazečem, 
Tomáš Malčík, Kojetín, který byl 
doporučen komisí pro posouzení  
a hodnocení zakázek na výše uve-
denou zakázku za cenu 1,200.353 
Kč bez DPH.

Jiří Šírek

Rada Města Kojetín se na 15. zasedání konaném dne 10. června 2015
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

geometrický plán, právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva 
do KN a daně z nabytí nemovitosti,
- souhlasila se zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku p. č. 289/3, 
ostatní plocha – manipulační plo-
cha o výměře 122 m2, ve vlastnictví 
Města Kojetína v katastrálním úze-
mí Kovalovice u Kojetína za min. 
kupní cenu 30 Kč/m2 a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím – v tom 
právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti,
- schválila zveřejnění záměru 
pronájmu parkovacího místa č. 1  
v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín za podmínek 
nájmu na dobu neurčitou, výši mě-
síčního nájemného minimálně 550 
Kč + DPH v platné základní sazbě,
- schválila zveřejnění záměru 
pronájmu objektu sportovní haly 
v Kojetíně postavené na pozemku 
parc. č. 7058, ostatní plocha v k. ú. 
Kojetín, se všemi jejími součástmi  
a příslušenstvím,
- schválila přijetí dotace z rozpočtu 
Olomouckého kraje ve výši 25.000 
Kč s účelem použití dle čl. II odst. 
1 Smlouvy o poskytnutí dotace  
a schválila spolufinancování měs-
ta Kojetín ve výši minimálně 60 % 
z celkových nákladů na účel dle čl. 
II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí do-
tace,
- schválila poskytnutí peněžitého 

daru příspěvkové organizaci So-
ciální služby města Kroměříže, ve 
výši 5.000 Kč, jako příspěvek na 
provoz organizace v roce 2015,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Náboženské obci církve čes-
koslovenské husitské Kojetín ve 
výši 20.000 Kč, jako příspěvek na 
opravu střechy fary (rabínského 
domu), realizované v roce 2015,
- uložila Mateřské škole Kojetín, 
příspěvkové organizaci odvod 
z fondu investic do rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 35 tis. Kč na opravy 
chodníků v areálu Mateřské školy, 
Hanusíkova ulice.

Jiří Šírek

Starosta města Kojetína 
zve na

7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOJETÍNA

které se bude konat
v úterý 14. července 2015 

od 16.00 hodin  
v sále Vzdělávacího 

a informačního centra Kojetín, 
Masarykovo náměstí 8.
                         Jiří Šírek

 starosta
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 6. zasedání konaném dne 26. května 2015

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

Ve zkratce
Opravy komunikací
Na titulní straně tohoto zpravoda-
je informujeme o dvou největších 
investičních akcích letošního roku. 
Při tom nezapomínáme ani na ty 
zdánlivě méně významné. V červnu 
proběhly opravy místních komuni-
kací na několika místech. Jednalo 
se o asfaltování úseků cest, které 
byly ve velmi špatném stavu a oby-
vatelé přilehlých domů po nich vo-
lali řadu let.

- vzalo na vědomí zprávu o postu-
pu prací a financování akce víceú-
čelová sportovní hala,
- uložilo finančnímu odboru MěÚ 
Kojetín zahrnout do návrhu roz-
počtu na rok 2016 částku ve výši 
18,930.000 Kč, určenou na úhradu 
nákladů stavby Víceúčelová spor-
tovní hala Kojetín,
- schválilo převod bytových jed-
notek č. 1186/13, která se nachází 
v domě č. p. 1186, Kojetín, za kup-

ní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
422.000 Kč, č. 1186/14, která se 
nachází v domě č. p.1186, Kojetín, 
za kupní cenu dosaženou aukcí, 
ve výši 264.000, č. 1321/4, která 
se nachází v domě č. p.1320,1321, 
Kojetín za kupní cenu dosaže-
nou aukcí, ve výši 277.000 Kč  
a č. 1321/7, která se nachází  
v domě č. p. 1320,1321, Kojetín, 
za kupní cenu dosaženou aukcí, ve 
výši 292.000, všichni kupující hradí 

daň z nabytí nemovitých věcí a ná-
klady spojené se zápisem do katas-
tru nemovitostí,
- vzalo na vědomí informaci o pro-
vedené veřejné dražbě Cholerov-
ských rybníků, které byly vydraženy 
za cenu 2 mil. Kč,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 pro školní 
rok 2015/2016 jednu přípravnou 
třídu.

Jiří Šírek

Na přiložených fotografiích jsou vi-
dět opravené cesty v Kojetíně mezi 
Olomouckou a Stružní ulicí (u ži-
dovského hřbitova), dále navazující 
komunikace v Olomoucké ulici na-
proti rybníka Jordán.
V části Popůvky byla opravena ces-
ta kolem kaple sv. Prokopa s nava-
zujícími větvemi a v Kovalovicích 
pak cesta vedoucí k fotbalovému 
hřišti, která završila odvodnění a te-
rénní úpravy okolních parcel.

Jsem rád, že i při realizaci finanč-
ně a organizačně náročných staveb 
máme možnost opravovat i další 
majetek města a zlepšovat tak stá-
vající infrastrukturu v Kojetíně, Po-
půvkách a Kovalovicích.
Ať se po opravených cestách dobře 
jezdí i chodí a ať na všech vašich 
letních cestách panuje jen dobrá 
pohoda, klid a šťastně se z nich 
vrátíte! 

Jiří Šírek

Zajímavosti z Mikroregionu Střední Haná
Husy velké v Tovačově

Husa velká je předkem naší domácí 
husy. Její hnízdění je od nás známo 
hlavně z rybničnatých oblastí jižní 

Moravy a jižních Čech. Na střední 
Moravě se dosud vyskytovala hlav-
ně v době jarního a podzimního 
tahu často s dalšími druhy „divokých 
hus“, tedy husou polní a běločelou. 
Poprvé husy velké vyhnízdily v roce 

2011, a to na Hradeckém rybníku 
u Tovačova, když pár vyvedl osm 
mláďat. Od té doby hnízdí pravidel-
ně a letos hnízdilo již deset párů. 
Husy jsou velmi společenští a in-
teligentní ptáci. O mladé se vzorně 
starají a vodí je oba rodiče a to až 
do podzimu. Hnízdit začínají jako 
jedni z prvních ptáků, již v únoru, 
a to mnohdy v době, kdy je rybník 
ještě zčásti zamrzlý. Populace tova-
čovských hus tedy postupně zvyšuje 
svou početnost a patří tak k několika 
přibývajícím druhům vodních ptáků, 
které současné intenzívní rybníkář-
ství spíše prospívá.

Jiří Šírek
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Školní jídelna Kojetín informuje
Školní rok 2014/2015 ve 
Školní jídelně Kojetín, 
příspěvkové organizaci

V rámci zvyšování kvality našich 
služeb jsme od září zařadili do jí-
delníčku dva druhy salátů. Stráv-
níci si tak mají možnost vybrat 
zeleninu či ovoce dle své chuti. 
A tak i ti nejmenší konzumují více 
vitamínů, tolik potřebných pro je-
jich zdravý vývoj. Rovněž si mohou 
vybrat z více druhů ovoce. Do ka-
ždého oddělení MŠ připravujeme 
jedenkrát týdně zeleninovou mísu 
a jedenkrát týdně ovocnou mísu. 
Děti se tak naučili konzumovat 
čerstvou zeleninu i ovoce celo-
ročně. Do jídelníčku zařazujeme  
netradiční pokrmy jako jsou bulgur, 
jáhly, pohanku, kuskus a kroupy. Ve-
dle klasické mouky přidáváme také 
cizrnovou a pohankovou. Luštěniny 
přidáváme do zeleninových salátů, 
karbenátkůa a rýže. Základní su-
roviny jako jsou brambory, maso, 
mouka, vejce, těstoviny, kořenová 

zelenina nakupujeme z domácích, 
tedy českých zdrojů. Po celý rok 
nabízíme strávníkům netradiční 
ryby a masa, např. lososa, mahi 
mahi, okoun, králičí, krůtí, kach-
ní, kančí, jelení, hovězí panenku, 
dále moučníky, tvarohové dezerty  
a jiné sladkosti. Skladba nabízených  
a připravovaných jídel musí odpoví-
dat výživovým normám a splňovat 
tzv. spotřební koš, který obsahuje 
deset základních komodit: maso, 
ryby, mléko, mléčné výrobky, bram-
bory, luštěniny, ovoce, zeleninu, 
cukry a tuky.
V rámci nových poznatků z oblasti 
výživy se řídíme doporučením vyda-
ným KHS, územní pracoviště Tepli-
ce. Tato doporučená pestrost stravy 
v rámci školního stravování není 
oficiálně stanovena, existuje pouze 
jako pomůcka. Vychází z požadav-
ků na zdravou výživu a byla pro-
počítána programem Nutricom tak, 
aby splňovala požadavky legislativy 
a byla návodem, jak zkombinovat 
jednotlivé potravinové komponen-
ty, aby byl naplněn spotřební koš. 
Cílem následujících doporučení je 

jídelníčky školních jídelen odlehčit, 
mírně snížit množství nabízených 
masitých pokrmů, zařazovat více 
zeleniny a upravit složení pokr-
mů tak, aby byly živiny co nejlépe 
a nejefektivněji zkombinovány 
a přinesly strávníkům co největší 
užitek. Doporučení jsou sestavena 
na základě nutričního složení, jsou 
v souladu s legislativou reprezento-
vanou spotřebním košem. V praxi 
se ale ukázalo, že ne všechny va-
řené pokrmy v souladu s výše uve-
deným doporučením vyhovují našim 
strávníkům. Vzhledem k tomu, že 
spokojenost strávníků je naší pri-
oritou, upustili jsme od některých 
nežádoucích změn s tím, že nutrič-
ní složení stravy zůstalo zachováno  
a to v souladu se spotřebním košem.
Uzavření provozu během prázdnin:
Od 20. července do 14. srpna 
2015 bude provoz školní jídelny 
uzavřen.
Děkujeme našim strávníkům za 
jejich přízeň ve školním roce 
2014/2015 a těšíme se v září na 
shledanou.                  Hana Rohová

ředitelka ŠJ

Provoz koupaliště 
v Kojetíně v roce 2015

Otevírací doba:
červenec - srpen:
pondělí – pátek: od 10  do 19 hodin
sobota – neděle: od 9  do 19 hodin

Vstupné:
dospělí: 45 Kč
děti, studenti: 30 Kč
ZTP: zdarma

Sleva: pro školy a zájmové kroužky 
(pro skupiny nad osm dětí) s dopro-
dovem pedagogického pracovníka! 
Vstupné na osobu 15 Kč. Po doho-

dě možnost vstupu i před otevírací 
dobou.
K dispozici je restaurace s nápoji 
a rychlým občerstvením.
Služby:
Na koupališti je nainstalována 
webová kamera, která umožňuje 
zjistit aktuální stav provozu na 
koupališti. Odkaz je umístěn 
na webových stránkách Města 
Kojetína: http://www.kojetin.cz.
Info linka v období provozu 
774 750 296.
Přijďte si zaplavat a relaxovat do 
našeho krásně upraveného areá-
lu s bazény s tobogánem, vířivkou  
a dalšími vodními atrakcemi.

Váš pobyt na koupališti vám zpří-
jemní i námi nabízené doplňkové 
služby. Pro milovníky internetu je 
v okolí restaurace nainstalován wi-
-fi vysílač, který umožňuje připojení 
k internetu mobilních zařízení nebo 
notebooků.  

Sportovní aktivity: 
- dvě hřiště na plážový volejbal  
(s možností zapůjčení míče 
10 Kč/hodina),
- hřiště na nohejbal
(s možností zapůjčení míče 
10 Kč/hodina),
- hřiště na minigolf 
(zapůjčení hole: děti 15 Kč/hodina, 
dospělí 30 Kč/hodina).

Možnost zapůjčení slunečníku 
15 Kč/den se zálohou 50 Kč.

Za celý realizační tým se těšíme na 
vaši návštěvu!

Vlastimil Psotka
ředitel a prokurista

TECHNIS Kojetín spol. s r. o.

Informace pro občany
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Informace pro občany
Přírodní památka 
„Včelínské louky“

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že na 
našem katastrálním území se na-
chází přírodní památka „Včelín-
ské louky“. 
Byla vyhlášena dne 5. března 2015 
Nařízením Olomouckého kraje  
č. 2/2015 a nabyla účinnosti pat-
náctým dnem po dni jeho vyhlášení 
ve Věstníku právních předpisů Olo-
mouckého kraje.
Celková výměra přírodní památ-
ky činí 31,0754 ha. Předmětem 
ochrany jsou luční společenstva  
a mokřadní a vodní plochy a na ně 
vázané ohrožené druhy rostlin a ži-
vočichů, jmenovitě především mod-
ráska bahenního.
Z ochranných podmínek vyplývá, 
že je zde zakázáno bez předcho-

zího souhlasu příslušného orgánu 
ochrany přírody následující:
- provádět změny druhu pozemků, 
změny způsobu jejich užívání,
- zalesňovat nelesní pozemky,
- provádět stavební činnosti, te-
rénní a vodohospodářské úpravy, 
nejde-li o činnosti prováděné podle 
schváleného plánu péče,
- používat hnojiva, chemické látky 
nebo přípravky, nejde-li o činnosti 
prováděné podle schváleného plá-
nu péče,
- vjíždět nebo setrvávat motorovými 
vozidly mimo pozemní komunikace 
s výjimkou vozidel vlastníků či ná-
jemců pozemků v přírodní památce 
a jejich dodavatelů prací nebo vo-
zidel určených pro výkon služeb-
ních povinností stanovených jinými 
právními předpisy, 
- ukládat odpady a zřizovat deponie 
jakéhokoli materiálu,
- vypouštět zvěř, umisťovat mys-

livecká zařízení pro přikrmování 
zvěře a slaniska nebo zvěř jinak při-
krmovat a vnadit krmivem či jinými 
materiály rostlinného nebo živočiš-
ného původu,
- rozdělávat ohně a zřizovat tábo-
řiště,
- pořádat hromadné turistické, spor-
tovní, kulturní a jiné akce,
- sbírat či odchytávat rostliny a ži-
vočichy, kromě výkonu práva mysli-
vosti či sběru lesních plodů.

Eliška Izsová
odbor výstavby, ŽP a D 

Městská policie Kojetín informuje
Čistota veřejných 
prostranství a ochrana 
veřejné zeleně
Městská policie upozorňuje občany 
na platnou Obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2003 o udržování čistoty 
veřejných prostranství a k ochraně 
veřejné zeleně. 
V zájmu zajištění čistoty veřejných 
prostranství a ochrany veřejné ze-
leně je povinností fyzických a práv-
nických osob zdržet se na území 
města Kojetín těchto činností: 
a) vylepování plakátů, soukro-
mých oznámení, inzerátů apod. 
mimo povolená informační, reklam-
ní a propagační zařízení (ty jsou ve 
správě Městkého kulturního stře-
diska Kojetína  a služba je zpoplat-
něna sazebníkem),

b) jakéhokoliv poškozování veřejné 
zeleně a to například: 
- vjíždět na plochy veřejné zeleně 
a parkovat na nich, 
- provádět jakékoliv úpravy výsadby 
a výsadbu dřevin bez souhlasu ma-
jitele pozemku,
- trhat květiny, sbírat plody z dře-
vin.
Porušování této obecně závazné 
vyhlášky je možné postihnout po-

dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, kdy strážníci Měst-
ské policie mohou za toto jednání 
uložit přestupci blokovou pokutu do 
1.000 Kč a ve správním řízení lze 
uložit pokutu do 30.000 Kč. 
Městská policie Kojetín žádá ob-
čany o pomoc při udržování ne-
porušených a čistých veřejných 
prostranství města a při ochraně 
zeleně a proto budete - li svědky 
jednání vedoucího k poškození či 
znečištění veřejného prostranství, 
neváhejte tuto skutečnost oznámit 
na Městskou policii Kojetín na tele-
fonním čísle: 776 737 287.

Adrian Jiřík
velitel MP Kojetín
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Informace 
o sociálních službách
Centrum denních služeb Charity 
Kojetín ve spolupráci s odborem 
vnitřních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu Kojetín si vás 
dovolují pozvat na setkání týkají-
cí se problematiky sociálních slu-
žeb, které se uskuteční ve středu  
26. srpna 2015 od 10 hodin 
v Domě Sv. Josefa - Centru den-
ních služeb Charity Kojetín (bu-
dova vedle kostela). 
Těšíme se na setkání s vámi. 

Alice Přehnalová
odbor vnitřních věcí, 

školství a kultury

Upozornění na provoz 
matriky a ohlašovny 
v letních měsících

V průběhu měsíců  červenec  
a srpen 2015 bude provoz matriky  
a ohlašovny na Městském úřadě 
Kojetín zajištěn výhradně v úřední 
dny, tj. pondělí a středa v době 
od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 
do 17 hodin. 

Jarmila Vašíčková
referent odboru vnitřních věcí, 

školství a kultury

Informace pro občany

Došlo do redakce
Klíč 
od pevnosti Boyard

Bylo krásné slunečné poledne, když 
se začaly u naší skautské klubov-
ny scházet děti. Nejdříve Anička 
uvedla děti do tajů pevnosti Boyard  
a vysvětlila pravidla hry, poté je roz-
dělila do skupinek po dvou až třech 
členech. Ke každé skupince byl při-
řazen jeden dospělák. Nejdříve do-
staly obálky, ve kterých se nacházely 
obrázky různých míst Kojetína. Děti 
je musely najít a splnit úkol, který se 
na stanovišti nacházel. Za správně 
splněný úkol dostaly klíč. Turistické 
značky, fyzická zručnost či koordi-
nace pohybů poslepu byla pro naše 
děti hračka, ale najít autobusový spoj 

v jízdním řádu v době internetových 
informačních systémů, byl tvrdý oří-
šek. Jeden úkol prověřil skautskou 
odvahu, protože ne každý dokázal 
rukou vylovit předmět z „humusu“. 
Když se blížil konec stanoveného 
času pro získávání klíčů, začalo se 
nad Kojetínem černat, vítr dosaho-
val obrovské rychlosti a blesky nás 
hnaly směrem ke klubovně. První 
kapky přišly tak rychle, že si někteří 
nestačili obléct ani pláštěnky. Lija-
vec byl tak vydatný, že na nás ne-
zbyla nitka suchá. I v takové bouř-
kové smršti dokázala jedna skupin-
ka obejít všechna stanoviště, ale  
i všichni ostatní měli v nohách skoro 
sedm kilometrů.
Na skautské základně už na nás če-
kal horký čaj a grilované klobásky. 

Po částečném usušení, nasycení 
a kontrole výsledků si děti postupně 
vyměnily klíče za indicie (medaile, 
ručičky, horečka, žíla, alchymie, srd-
ce, kov, šperky, ulička), podle kterých 
měly určit hledané slovo. To sdělily 
otci Furovi, který jim naznačil místo, 
kde se nacházel poklad. Všechny 
skupinky byly skvělé, výsledné slovo 
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Došlo do redakce
měly správné a poklad bez problémů 
našly. Původně plánovaný táborák  
a soutěž v ringu se kvůli dešti nekonal, 
ale my si to jistě vynahradíme příště.  
I když jsme byli všichni zmáčení 
a těšili se na suché oblečení, odchá-
zeli jsme pohodově naladěni a vě-
řím, že dlouho budeme na tuto akci 
s úsměvem vzpomínat. Děkujeme 
hlavní organizátorce Aničce, která 
měla vše pečlivě připravené, ale 
i všem vedoucím, kteří se na akci 
podíleli, dětem, které byly zapálené 
do hry a v neposlední řadě i počasí, 

které nám hru zpestřilo.
A na závěr malá hádanka pro čte-
náře. Poznali byste, kde naši skauti 

hledali úkoly?             Eva Takačová
Junák - český skaut,

Středisko 714.03 Kojetín, z. s.

ZŠ a MŠ Křenovice 
informuje o akcích
Se zdravými zoubky za Hurvínkem
Co znamená ten zvláštní název? 
„Zdravé zoubky“ - tak se jmenuje 
projekt „Dm drogerie“ pro žáky zá-
kladních škol.
Naše šikovné děti se pod vedením 
vychovatelky Alice Stonové projek-
tu zúčastnily a uspěly. Cenou byl 
zájezd do Prahy do Divadla Spejbla 
a Hurvínka.
V úterý 26. května 2015 jsme vyjeli 
od naší školy za deštivého počasí. 
To nás ale neodradilo, protože do 
Prahy se všichni moc těšili. Nebyla 
to však jediná překážka toho dne.
Do Prahy je cesta dlouhá, a když 
k tomu uvíznete v dopravní zá-
cpě… Situace byla napínavá, ale 
nakonec vše dopadlo ke spoko-
jenosti dětí i dospělých. Zvládli 

jsme rychlou prohlídku Prahy se 
zasvěceným komentářem ředitel-
ky a procházku po Karlově mostě. 
Zážitkem pro děti byla i cesta me-
trem k Divadlu S+H v Dejvicích. 
Nás i děti ostatních úspěšných škol 
přivítala ředitelka divadla Hele-
na Štáchová a postavičky Spejbla  
a Hurvínka.  Představení „Jak s Má-
ničkou šili všichni čerti“ bylo veselé, 
napínavé i poučné.
Z výletu jsme si odváželi spoustu 
zážitků i vědomostí. Naše děti jsou 
totiž nejen šikovné, ale i zvídavé. 
Večer nás u školy opět přivítali ro-
diče s deštníky, protože ten den se 
za pěkným počasím muselo jet až 
do Prahy.

Jitka Šajerová

Setkání s myslivci
Ve čtvrtek 18. června 2015 strávili 
děti a žáci ZŠ a MŠ v Křenovicích 
dopolední vyučování poněkud ji-
nak, než jak to obvykle bývá zvy-
kem v jiné školní dny. Byli jsme totiž 
pozváni členy mysliveckého spolku 
v Křenovicích, abychom se s nimi 
setkali v tzv. „Skalách“, kde mají 
mimo další jiná místa zázemí pro 
svoji činnost. Sešli jsme se u pěk-
ného domku s posezením s upra-
veným prostranstvím a táborákem. 
S myslivci jsme si příjemně povyprá-

věli. Odpovídali nám na naše dotazy, 
např. jak velkou mají honitbu, které 
vesnice do ní patří, jak se starají  
o zvěř, ale také jak se máme třeba 
zachovat při setkání v lese s raně-
ným či nemocným zvířetem. Také 
jsme si zasportovali na čerstvě upra-
veném prostranství kolem chaty, 
měli jsme k dispozici dalekohled, ob-
rázky, časopisy a fotky o myslivosti.
Členové mysliveckého spolku pro 
nás připravili bohaté občerstvení, 
kvalitní, téměř domácí špekáčky, 
které jsme si pospolu u ohně opé-
kali, dostatek různých nápojů a ani 
sladkost v podobě tatranky nechy-
běla. Počasí nám rovněž přálo, vy-
drželo bez deště a přeháněk celé 
dopoledne. Děkujeme myslivcům za 
krásné společné setkání a doufáme, 
že nebylo poslední.              

Za žáky 
a pedagogické pracovníky školy

Vladimíra Karásková
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Došlo do redakce

Zlínské divadlo 
slaví 70. sezonu
Městské divadlo Zlín odstartu-
je letos na podzim svoji jubilejní  
70. sezonu. Pro své věrné i nové 
diváky připravilo předplatné plné 
zajímavých titulů a navíc speciální 
šansonový galavečer s Helenou 
Čermákovou „Tolik bylo dní“, kte-
rý nový divadelní rok slavnostně 
zahájí 19. září 2015. Předplatitelé 
ušetří téměř polovinu oproti běž-
ným divákům. Více o titulech, kte-
ré bude zlínské divadlo připravo-
vat v sezoně 2015/2016, je mož-
né najít na www.divadlozlin.cz.

Cimrman a železniční 
trať Kojetín–Tovačov

Tento malý příspěvek se zčásti opí-
rá o přednášku profesora Smoljaka 
o Cimrmanově činnosti v oblasti 
vylehčování dřevěných konstruk-
cí pomocí červotoče. Ptáte se, jak 
toto téma souvisí s tratí Kojetín-To-
vačov?
V letech 1890-1895 se rozhodl 
vídeňský finanční magnát a pod-
nikatel David Guttmann se svým 
bratrem Wilhelmem zřídit želez-
niční spojení Tovačova s tehdejší 
Severní dráhou císaře Ferdinanda. 
Jejich původní plán, kudy trať vést 
byl směrem ku Přerovu. Ovšem do 
cesty se postavila překážka. Tou 
byla tehdy ještě nezregulovaná 
řeka Morava, která svými rameny 
netvořila překážku pouze jednu, 
ale hned tři. To znamenalo po-
stavit na této lokální trati, hned tři 
železniční mosty. Jen na okraj se 
zmíním, že touha zřídit železniční 
spojení ze zapadlého hanáckého 
městečka, nebyla hnána sociálním 
cítěním obou oligarchů, majitelů 
Vítkovického důlního a hutního tě-
žířstva v Ostravě-Vítkovicích, ný-
brž jejich touhou po dalším zisku.  
V Tovačově totiž zbudovali cukrovar  
a v jeho okolí začali těžit kvalitní 
štěrkopísek. Ten potřebovali do 
svých dolů a hutí. Do cukrovaru 
naopak potřebovali dopravovat ze 
svých dolů uhlí a zpět hotový pro-
dukt – rozumějme cukr. Protože 
jak známo i ostravský havíř si rád 
osladí kouskem cukru žitnou kávu  
v bandasce, když odchází fárat pod 
zem a dobývat uhlobaronovi černé 
zlato. Takže doprava jak je již zřej-
mé, by byla plně vytížena oběma 
směry. A zde již s dovolením využiji 
výsledky práce a bádání profesora 
Smoljaka:
Shodou okolností právě roku 1891 
je Cimrman propuštěn z vězeň-
ské pevnosti v Salzburgu. Zde si 
odpykával dvouletý trest. Ten mu 
byl c. k. justicí vyměřen poté, co 
se 23. listopadu 1889 řítí náhle 
do zpěněných vod Dunaje trámo-
vý železniční most u Lince. Firma 
Ringhoffer, závod 02, sekce dřevo, 
která Cimrmanovi vylehčení mostní 
konstrukce zadala, mistra žaluje. 

Cimrman se u soudu hájí tím, že 
nebyl dodržen technologický po-
stup. Označuje také pravého viníka 
neštěstí, stavbyvedoucího Herziga, 
který opomněl vylehčovací práce 
včas zastavit. Podle Cimrmano-
vých bezpečnostních předpisů byl 
Herzig povinen za dvacet dnů po 
nasazení červotoče do práce polo-
žit k mostu tzv. „návnadná“ prkna, 
v odborné terminologii se jim říka-
lo „schmeckenfošny“. Do těch se 
červotoč zpravidla během 48 hodin 
shromáždí a může být bezpečně 
přenesen na jiné pracoviště. 
Tolik tedy profesor Smoljak.
Tato trudná zkušenost se zkost-
natělým byrokratickým aparátem 
Rakousko-Uherska však mistra 
neodradila a sám onoho již zmíně-
ného roku 1891 nabídne bratrům 
Guttmannovým své služby. Ovšem 
opět marně židovským finačníkům 
vysvětluje výhody vylehčených 
dřevěných mostních konstruk-
cí. Marně se osobně zaručuje, že 
bude sám řídit vylehčovací práce  
a nesvěří je nesvědomitým polírům. 
Marně nabízí svůj nízkonákladový 
dřevěný (a vylehčený) buchar „Jirka“ 
v plovoucí variantě, která by šla vý-
hodně použít pro zarážení pilotů do 
dna řeky Moravy při stavbě mostů. 
Nepomáhá ani jeho tak říkajíc eso 
v rukávu. Výkonná motorová loko-
motiva „Drásal“ pojmenovaná podle 
známého hanáckého obra Josefa 
Drásala. Byla poháněna jeho velmi 
osvědčeným spalovacím motorem 
„Emilie Weberová“ využívajícího  
k zapalování tzv. Cimrmanovy vele-
jiskry. Motor byl známý tím, že jezdil 
prakticky na cokoliv. Byl dokonale 
spalovací. Takže lokomotiva mohla 
výhodně jezdit na zbytkovou mela-
su z jejich cukrovaru. Guttmannové 
– zarytí to příznivci fosilních paliv  
i tuto nesporně výhodnou technic-
kou vymoženost odmítají. Rovněž 
stavba mostů se jim zdá přes Cimr-
manovy technické inovace nákladná  
a zdlouhavá.
Nepomůže ani to, že jezera vzni-
kající po těžbě štěrkopísku jsou 
ziskuchtivými podnikately okamži-
tě zarybněna a rybolov zpoplatněn 
rybářskými povolenkami jimi vydá-
vanými, by šlo mohutný elektrický 
výboj - tzv. Cimrmanovu velejiskru  
s výhodou použít k hromadnému 

výlovu. Má totiž neblahý vliv na 
ryby. Skandinávští rybáři tohoto 
motoru například dodnes použí-
vají k omračování sledích hejn.  
V Norsku bývá označován jako tzv. 
Vaňhova past. S tímto návrhem 
přichází již zoufalý Cimrman jako 
s poslední možností, jak oba pod-
nikatele obměkčit. Bohužel marně.
A tak se David a Wilhelm Guttma-
nnové rozhodnou, a to ke své 
škodě, že zbudují trať bez potře-
by stavět tři, podle nich zbytečné 
a nákladné železniční mosty. Trať 
byla vytýčena a začala se stavět 
poněkud méně výhodnou trasou 
ku Kojetínu. Je pravdou, že tímto 
směrem ji nečekala žádná překáž-
ka v podobě sebemenšího vodního 
toku. Je pravdou, že beze zbytku 
plnila svou funkci přípojné trati na 
hlavní tah tehdejší KFNB (Kaiser 
Ferdinand Nord Bahn). Ale uznej-
me přátelé, že tohle bylo Pyrrhovo 
vítězství. Oba finančníci a podni-
katelé, kteří tak uspěli v mnoha 
jiných oborech, zde vyloženě zkla-
mali. Budování železnic nebylo 
jejich silnou stránkou. Obyvatelé 
Tovačova přišli o přímé spojení  
s důležitým železničním uzlem  
v Přerově a museli se spokojit  
s druhořadým lokálním spojem do 
provinčního, jen o málo většího Ko-
jetína. Krátkozrakost jejich počinu 
ukázal i čas. Cukrovar zanikl vytla-
čen většími a modernějšími provo-
zy a trať časem pozbyla na význa-
mu. Dnes slouží jen jako vlečka do 
pískoven a štěrkoven jimi založený-
mi.                                            K. P.
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Došlo do redakce
Mladí hasiči z Popůvek 
na Mistrovství České 
republiky 2015
V sobotu 20. června 2015 se v Če-
chách ve městě Hlinsko konalo 
Mistrovství ČR v požárním sportu 
mládeže. Družstvo mladších žáků 
z MHJ Popůvky se probojovalo do 
moravského kola v Brně a poté do 
celostátního finále. Soutěžili jed-
notlivci, štafety a závěrečnou disci-
plínou byl požární útok. Celé druž-
stvo si vedlo velmi dobře a v rámci 
České republiky obsadilo 5. místo. 
V jednotlivcích je třeba ocenit vý-

borné umístění Natálie Krejsové, 
která mezi 35 účastníky obsadila 
taktéž vynikající 5. místo. 
Poděkování za reprezentaci MHJ 
Popůvky patří nejen dětem, ale 
také obětavým vedoucím oddílu 

Pavlu Skácelíkovi a Adéle Šimko-
vé, kteří se práci s dětmi věnují ve 
svém volném čase. Přejeme hodně 
dalších úspěchů.

M. a A. Matějčkovi

Anketa - Kulturní akce
Studentky Gymnázia Kojetín oslovily několik občanů s následujícími dotazy:

1. Účastníte se kulturních akcí v Kojetíně?
2. Chtěli byste více takových akcí?
3. Na jakou akci chodíte nejraději?

4. Jste s takovými akcemi spokojení?

Lukáš Rozsypal
1. Ano, účastním se velmi rád.
2. Ano, jednoznačně. Byl bych velmi 
rád, kdyby Kojetín pořádal více tako-
vých akcí.
3. Nejraději chodím na rozsvěcová-
ní Vánočního stromečku. Na tuto akci 
bych mohl chodit čtyřikrát ročně.

4. Ano, jsem. Ovšem podobné akce, jako je rozsvěco-
vání stromečku by mohly být častěji.

Zuzana Ligurská
1. Podle toho, co to je za akci a jestli 
mám čas.
2. Myslím se, že je zde akcí spousta.
3. Nejraději chodím na Country bál, 
Hanácký bál a podobně.
4. Ano, s kulturními akcemi v Kojetíně 
jsem spokojená.

Magda Pelikánová
1. Ano, občas na kulturní akce chodím.
2. Ne, není potřeba.
3. Nejraději chodím na Vánoční kon-
cert.
4. S akcemi v Kojetíně jsem spokojená.

Nelly Florová
1. Ne, kojetínských akcí se moc neú-
častním. Účastním se pouze takových 
„klasik“, například Kojetínských hodů.
2. Já myslím, že jsou dostačující. Lidé 
jsou stejně natolik pohodlní, že si raději 
místo kulturního zážitku pustí doma te-
levizi. Já za kulturou utíkám do větších 

měst, kde se akce konají ve větším měřítku než tady 
v Kojetíně.
3. Nevím, zda se dá tato akce považovat za kulturní, 
ale dříve jsem se účastnila Božkov festu, který se již 
nepořádá. Mimo to se účastním plesů a občas navští-
vím i divadlo.
4. Podle možností, které Kojetín nabízí, spokojená 
jsem. Samozřejmě vše by mohlo být ještě lepší.

Ptaly se Zuzana Lodlová a Jana Macková

Rozšířené a doplněné webové stránky
Městského kulturního střediska Kojetín

WWW.MEKSKOJETIN.CZ
Naleznete zde informace i novinky o kulturním dění a akcích
na Sokolovně, Vzdělávacím a informačním centru, městské 

knihovně, městském muzeu i v zájmových souborech...
Galerii rodáků, pronájmy i Kojetínský zpravodaj...
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny školního 
roku v MŠ Kojetín

Školní rok 2014/2015 se nezadrži-
telně přiblížil ke konci, před námi 
jsou vytoužené prázdniny, či dovo-
lená a my už můžeme vzpomínat 
na to, jaký byl závěr školního roku 
u nás v mateřské škole.
Hned zkraje měsíce jsme v jednot-
livých třídách oslavili Den dětí, ka-
ždá třída po svém tak, aby si tento 
slavnostní den děti užily co nejlíp…

Ve dnech 4. a 5. června 2015 nej-
starší děti z obou školiček navštívily 
vílu Vodněnku u rybníka Na Hrá-
zi. Víla se svými skřítky si pro děti 
připravila zábavné dopoledne plné 
úkolů a poučení. Výukový program 
„Život u rybníka a v rybníce“ si pro 
nás připravily pracovnice DDM Ko-
jetín za vydatné pomoci žáků ZŠ 
nám. Míru v Kojetíně.

Nejstarší děti, které od září zased-
nou do školních lavic, se 9. a 12. 
června 2015 šly podívat do prvních 
tříd ZŠ nám. Míru. Prvňáčci nám 
ukázali, co se za svůj první školní 
rok naučili. Také jsme si mohli vy-
zkoušet, jak se sedí ve školní la-
vici. Většina dětí už aktovku má  
a do školy se nedočkavě těší.  Pro-
to jsme se také s těmito budoucí-
mi prvňáčky slavnostně rozloučili 
v obřadní síni města Kojetína. Dne 
17. června 2015 zde proběhlo „roz-
loučení s předškoláky“ za účas-
ti třídních učitelek, ředitelky MŠ 
a místostarosty města Kojetína. 

Každý budoucí prvňáček si odnesl 
malý dáreček, pamětní list a šerpu 
přes rameno „Předškolák 2015“. 
Ve středu 10. června 2015 a ve 
čtvrtek 11. června 2015 navštívily 
starší děti oddělení dětské knihov-
ny v Kojetíně. Měly možnost se 
seznámit s prostředím knihovny, 
dětskou literaturou a na závěr si 
prohlédnout knihy, které je zaujaly. 
Připraveným programem je prová-
zela Ivana Kusáková. Při odchodu 
se loučily s tím, že si určitě přijdou 
s rodiči nějakou pěknou knížku vy-
půjčit.

V úterý 16. června 2015 za námi 
přijelo Divadlo Úsměv z Přerova 
s pohádkou „Perníková chaloupka“. 
Průvodce pohádkou byl živý herec 
v kostýmu Kašpárka, zlá Ježibaba 
a děti - oblíbení maňásci Jeníček 
s Mařenkou. Pohádka byla proklá-
dána hudebními nahrávkami.
Děti v obou MŠ naposled v tomto 
školním roce také navštívil Kašpá-
rek s maňáskovou pohádkou, kte-
rou si pro ně připravily paní učitelky.
Školní rok je za námi. Přejeme 
tedy všem „našim“ dětem krásné 
prázdniny, plno zážitků a sluníč-
ka. Je také na místě poděkovat 
zaměstnancům MŠ Kojetín za ná-
ročnou každodenní práci s dětmi, 
dále všem partnerům, organizacím  
a školám za spolupráci v uplynulém 
školním roce. Hurá, prázdniny!

vedení MŠ

Koťátka - Den dětí

Berušky - Den dětí

Sluníčka - Den dětí

Srdíčka - Den dětí Návštěva výstavy v galerii VIC
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Základní škola nám. Míru Kojetín
Setkání 
u pana starosty

Třetí červnové úterý se odměňo-
valo. Nejlepší žáci ZŠ nám. Míru 

v Kojetíně navštívili starostu měs-
ta, který poděkováním a drobným 
dárkem ocenil jejich aktivní přístup 
k výuce, výborný prospěch, vzorné 
plnění školních povinností či účast 
ve vědomostních a sportovních 
soutěžích. Některé děti reprezento-
valy školu ve vybíjené, fotbale, jiné 
v zeměpisné a jazykové olympiádě, 
další v soutěži mladých zdravotní-
ků. V reprezentativní skupince se 
objevuje teprve sedmiletá vášnivá 
čtenářka, o něco starší nadějná 
matematička i žáci s dnes bohužel 
spíše výjimečným výborným chová-
ním a přístupem ke škole i k okolí. 
Kdo tvoří The Best of? Je to Eliška 

Projekty 
na ZŠ nám. Míru

Přerov
V průběhu celoročního projektu 
Podpora technického a přírodověd-
ného vzdělávání v Olomouckém 
kraji, spolufinancovaného Evrop-
ským sociálním fondem navště-
vovali žáci ZŠ nám. Míru kroužek 
technického měření vozidel, kde 
měli možnost se seznámit s tradič-
ními řemesly a rozvíjet svoji ma-

Hauserová, Šimon Ševeček, David 
Duchoň, Šimon Novotný, Jaromír 
Hrabal, Kristýna Holanová, Nikola 
Skřipcová, Sandra Šimková, Te-
reza Vašicová, Marie Tomšicová, 
Veronika Kopřivová, Natálie Krej-
sová, Aneta Krybusová, Nina Pe-
šová, Barbora Raclavská, Veronika 
Rebrošová, Lucie Večerková, Tere-
za Baďurová, Delia Marrucia, Alice 
Špalková a Veronika Zemanová.
Dětem za vzornou reprezentaci dě-
kujeme a posíláme vzkaz: Nepole-
vujte!

Vedení školy 
a pedagogický sbor

nuální zručnost. Přímá zkušenost 
s prací umožní těmto žákům lepší 
orientaci při výběru budoucího po-
volání. 

Tovačov
V rámci dalšího projektu probíhá 
program vzájemného učení žáků 
ZŠ a SŠ. Ten je koncipován jako 
praktická aktivita na Střední škole 
řezbářské Tovačov. Žáci naší školy 
se seznamovali se základy dřevař-
ského řemesla, vyzkoušeli si práci 
se dřevem přímo v dílnách a zhoto-

vili si jednoduché výrobky ze dřeva.

Základní škola Sv. Čecha Kojetín
Návštěva sférického 
kina z Brna 
v naší škole

V pátek 29. května 2015 žáci  
prvního stupně ZŠ Svatopluka Če-
cha měli možnost zhlédnout před-
stavení Sférického kina z Brna.
V tělocvičně byl postaven stan, na 

jehož kopuli se promítal film Dobro-
družství pod hladinou moře.
Nedočkaví diváci se usadili uvnitř  
a s údivem sledovali příběh vod-
ních živočichů, jejich radosti i sta-
rosti. Zároveň se dozvěděli mnoho 
nových poznatků z podmořské říše.
Pro všechny to byl velký zážitek  
a už se těšíme na další setkání.

Eva Pěchová

Olympijské hry 

V rámci projektu „Objevujeme Evro-
pu a svět“ jsme na naší škole Sva-
topluka Čecha v Kojetíně uspořádali 
v měsíci červnu řadu sportovních 
akcí. Soutěžili jsme pod hlavičkou 
čtyř zemí EU – České republiky, 
Maďarska, Itálie a Francie. Žáci byli 
v hodinách prvouky, vlastivědy a ze-
měpisu blíže seznámeni s těmito ze-
měmi, jejich polohou v Evropě, do-

zvěděli se také něco i historii a kultu-
ře těchto zemí. Také jsme s pomocí 

internetu vyhledávali známé osob-
nosti těchto zemí, zejména v oblasti 
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Spolupráce s DDM Kojetínsportu. Zhotovili jsme si vlajky a pus-
tili se do sportovních klání. Nejmlad-
ší děti soutěžily v závodivých hrách. 
Žáci ze 4. a 5. třídy se utkali ve vybí-
jené. Chlapci z 6. – 9. třídy bojovali  
o prvenství v malé kopané. Uspo-
řádali jsme také soutěž ve stolním 
tenise a nakonec smíšená družstva 
žáků z 6. – 9. třídy soutěžila ve vybí-
jené. Sportovní olympiáda se žákům 
líbila, vždyť soutěžili pod olympij-
ským heslem: „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.“  

Vlastislava Jurajdová

Gymnázium Kojetín

Sportovní kurz 
v Baldovci

Čtyři červnové dny strávily třídy 
septima a 3. ročník na sportovním 
kurzu v campingu Baldovec v Mo-
ravském krasu. Počasí vyšlo nád-
herně, bodavý hmyz se držel zkrát-
ka a studenti si tak výlet plně užili. 
Na místo dorazili dychtiví poznat 

Afghánistán 
a česká vojenská mise

Dne 5. května 2015 proběhla v sále 
Městského kulturního střediska  
v Kojetíně beseda s příslušníkem 
armády ČR pplk. Vojtěchem Prý-
glem účastníkem misí v Kosovu  
a Afghánistánu.
V tříhodinové besedě jsme se od 
něj dozvěděli spousty zajímavých 
a důležitých informací, například  
o běžném životě v asijských ze-
mích. Poté nás seznámil blíže  
s afghánskou kulturou a sociálním 
prostředím. Dále se zmínil o půso-
bení NATO ve východních zemích. 
Besedu obohatil o vlastní zkuše-
nosti a příběhy z tamějších zemí  

i o zajímavé fotografie, které nás vedly  
k zamyšlení. Ochotně odpověděl na 
všechny naše dotazy, ať už se týka-
ly čehokoliv. Nakonec s některými  
z nás strávil čas navíc, abychom se 
dověděli něco více o Vojenské aka-
demii ve Vyškově, na které v sou-
časnosti působí. Po celou dobu 
besedy mu asistoval nprap. Marek 

Mareček, jenž nám rovněž poskyt-
nul řadu zajímavých informací. 
Touto cestou bychom oběma bese-
dujícím chtěli poděkovat za přínos-
nou přednášku a snad ještě někdy 
budeme mít možnost se společně 
setkat.

Veronika Churá a Adéla Paráková
studentky 1. ročníku GKJ

obydlí, jež jim budou přiřazena,  
a vybrat si to nejlepší z nich. Po prů-
chodu celým hezkým nově zrekon-
struovaným kempem stanuly obě 
třídy před chatkami poněkud starší-
ho data a lehce pochybného rázu. 
Přesto byly rychle rozebrány a vý-
letníci je začali vybalováním a stě-
hováním nábytku horlivě upravovat 
k obrazu svému. Tak se i stalo, že 
si škola, s níž naši studenti sdíleli 

část campu, byla stěžovat, že se 
jim ztratil stůl. Prošetřením celého 
incidentu byl prověřen učitel Růžič-
ka. Bohužel nikdo zlomyslného zlo-
děje při činu neviděl a ani svolané 
shromáždění zloducha nedopadlo. 
Situace se vyřešila tím, že cizí ško-
le byl poskytnut náš vlastní stůl jako 
náhrada. Zda se jednalo o zcizený 
kus nábytku, nevíme. Objevil se  
i názor, že druhá škola stůl schova-
la a chtěla další.
Počáteční rozčarování studen-
tů nad skutečností, že zásuvka-
mi oplývají pouze dvě chatky, se 
postupně rozplynulo, když zjistili, 
že stejně večer už nebudou mít 
energii, aby vůbec používali svá 
elektrická zařízení, která se do té 
doby už nejspíš vybila. Každý se-
bou radši rovnou praštil do rozvr-
zaných postelí, učitel Štefek totiž 

V rámci spolupráce naši žáci navštěvovali keramickou dílnu DDM Kojetín, 
kde pod vedením zkušené lektorky dokázali vytvořit nádherné výrobky.
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Gymnázium Kojetín
své svěřence proháněl opravdu dů-
kladně. Pro žádnou lenost na kur-
zu opravdu nebylo místo. Na žáky 
čekala jedna fyzicky vyčerpávající 
aktivita za druhou. Někteří překo-
nali své síly na horolezecké věži, 
jiní se „vyblbli“ v lanovém centru  
a také jedinci s militantním zájmem 
si přišli na své u paintballu a luko-
střelby. Součástí kurzu byl i pěší 
výlet do blízké obce Holštejn a stej-
nojmenné zříceniny hradu, kde měli 
studenti možnost zdarma zhlédnout 

výkon jednoho horolezce na oprav-
dové přírodní stěně, který byl zjev-
ně z hloučku zvědavých dorostenců 
velmi nadšen.
Dobrovolníkům a zlobivcům bylo 
nabídnuto účastnit se každé ráno 
krátkého běhání po okolí campingu. 
Kdo chtěl, mohl vyzkoušet volejbal 
nebo si po celodenní dřině zchla-
dit nohy v bazénu, na nějž byl naší 
škole nabídnut dvoudenní vstup 
zdarma kvůli vyřazení tarzaního 
skoku z programu. Víc než nohy si 

tam člověk bohužel nezchladil, pro-
tože bazén nedosahoval nijak zá-
vratných hloubek. Každý den kon-
čil posezením u ohně a opékáním. 
Vlastní zábavy si užili i páni učitelé, 
protože se pár žáků rozhodlo zne-
příjemnit jim zájezd několika úko-
ly. Jejich cesta lesem s tkaničkami 
svázanými dohromady a povedená 
kulturní vložka způsobily, že poští-
paní a unavení studenti vzpomínají 
na kurz v dobrém.

David Hás

Galerie absolventů 
Gymnázia Kojetín
V tomto letním dvojčísle končíme 
uveřejňování vzpomínek býva-
lých studentů Gymnázia Kojetín. 
Další vyjádření lze vyhledat také 
na internetových stránkách školy  
www.gkj.cz.

Mgr. Adéla Kalibová 
(Havránková) 

specialista na 
m e z i n á r o d n í 
vztahy, Český 
rozhlas 
Na kojetínském 
gymnáziu jsem 
strávila let sedm, 
protože jsem si 
z šestiletého cyk-

lu v mezičase odskočila na střední 
školu ve Spojených státech ame-
rických. Navštěvovala jsem proto 
rovnou dvě třídy, měla několik tříd-
ních učitelek a škola se výrazně 
zapsala do mého života. Hezké 
vzpomínky po těch letech převa-
žují. 
Když to vezmu zpětně, připadá mi 
střední škola jako vůbec nejnároč-
nější studijní období. Na vysoké 
škole má člověk už o něco větší 
volnost v rozvrhu, předmětech atd., 
na základní škole je ještě dítě. Ne-
zmiňuju „náročnost“ jako negativní 
konotaci – obdivuju všechny, kte-
ří se na chodu školy podílejí, i její 
studenty pilně studující a mířící za 
svým životním snem a cílem. 
Když vzpomínám na Gymnázium 
Kojetín, vybaví se mi spolužáci, 
kamarádi, učitelé. Především ti, 
kteří mě pozitivně motivovali a pře-
dávali mi své znalosti a zkušenosti. 

Každá škola se prezentuje svými 
žáky a výsledky. Myslím, že je dob-
ré nepolevovat v náročnosti, ale 
přistupovat ke studentům tak, aby 
cítili podporu, i když se jim zrov-
na úplně nedaří. Ne vždy studijní 
výsledky (i když jsou samozřejmě 
důležité) určují budoucí úspěch 
daného studenta. 

Mgr. Dominik Vlč
ředitel MAS „Na 
cestě k prospe-
ritě“
Na období svého 
studia na gym-
náziu vzpomí-
nám s úsměvem  
a vděčností. Ce-
lých těch osm let 

v životě člověka hodně zname-
ná, učí se a nabírá zkušenosti ve 
všech ohledech; někteří říkají, že 
dospívá. Byly to krásné roky, kdy 
si člověk užíval laskavé zázemí 
rodiny a domova, kdy měl čas na 
kamarády a zážitky, na které do-
dnes vzpomíná. A řada těchto pří-
hod se samozřejmě týká i studia, 
školy, výletů i všedních dní. Bylo 
to veselé, poučné a někdy bohužel  
i smutné; byla to prostě část živo-
ta, ze které nejde vybrat jen jednu 
příhodu, aniž bychom tím podlomili 
pestrost celku. 
Co se týká pedagogického sboru, 
měl jsem to štěstí poznat na gym-
náziu řadu vzdělaných a dobrých 
lidí, kteří působili nejen znalostmi 
daného předmětu, ale také lidsky. 
Těmto budu vždycky vděčný za je-
jich spravedlivý přístup (který pro 
mě zdaleka ne vždy znamenal jen 
příjemnou dohru) a také za jejich 
pochopení „studentovy duše“. 
Gymnáziu bych rád popřál, ať do 

budoucna přestojí jakékoliv případ-
né reformy a změny vzdělávacího 
systému a ať má v rámci výběru 
z uchazečů mnohem širší základ-
nu, než počet míst v lavicích. 

Bc. Lenka Křeháčková
studentka nava-
zujícího magis-
terského studia 
na FF MUNI
Na gymnáziu 
jsem strávila 
krásné čtyři roky, 
v paměti mám 
mnoho událostí, 

výletů a akcí, na které ráda vzpo-
mínám. Při každé návštěvě Prahy 
si s nostalgií vzpomenu na tříd-
ní výlet ve 4. ročníku, ze kterého 
jsme si všichni přivezli spoustu 
zážitků. Nemohu opomenout ani 
školní akademie, kde se naše tří-
da, i s třídní učitelkou, nebála ak-
tivně zapojit do programu a pobavit 
školu i veřejnost.
Mé vzpomínky na dobu studia 
jsou čerstvé, neboť jsem právě 
na gymnáziu strávila dva týdny na 
pedagogické praxi. Mohla jsem si 
tak zavzpomínat na dobu vlast-
ních studií, ale také jsem nahléd-
la na chod školy „z druhé strany“ 
a vyzkoušela jsem si práci učitele 
na vlastní kůži.
Gymnáziu bych ráda popřála, aby 
se mu i nadále dařilo a nikdy ne-
mělo nouzi o nadané studenty, uči-
telům přeji ocelové nervy, budou-
cím žákům přeji hodně štěstí při 
celém studiu. Ráda bych studen-
tům vzkázala, ať si bezstarostná 
léta strávená na gymnáziu užívají 
plnými doušky, určitě na ně budou 
po celý život s úsměvem na rtech 
vzpomínat. 
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Gymnázium Kojetín
Mgr. Monika Vokurková 
(Zavadilová)
středoškolská učitelka
Na léta, kdy se roky nepočítaly 
a kdy máloco člověka trápilo, se 
nedá vzpomínat jinak než s rados-
tí. V souvislosti se vzpomínkami 
na své působení na Gymnáziu 
Kojetín nemohu vybrat jednu kon-
krétní událost, protože na povrch 
se dere celá řada vzpomínek: dr. 
Kopřiva, tehdejší ředitel gymná-
zia, který obcházel před vyučo-
váním třídy a s každým, kdo už 
vysedával v lavici, zapředl krátký 

rozhovor; přátelské klima školy, 
kde každý o každém věděl; se-
znamovací pobyt v Rožnově pod 
Radhoštěm; počátek přátelství, 
z nichž některá možná potrvají 
celý život; hodiny latiny, která se 
dnes už skoro nikde neučí; počíta-
če, ty ve škole nebyly, chodili jsme 
myslím na Dům dětí někam mezi 
paneláky, kde jsem pochopila, že 
moderní technika nikdy nebude 
mým koníčkem; tělocvik na SOU 
stavebním; lyžařský kurz na Bum-
bálce; suplované hodiny – střída-
la se pouze čeština (tady vládla 
naše třídní Květoslava Švédová) 

a chemie (jíž se nás snažil obo-
hatit dr. Kopřiva), zajímavý pobyt 
v severní Itálii; Praha; školní výle-
ty atd. Vzpomínek je nepočítaně.
Gymnáziu přeju trvalou a aktiv-
ní podporu ze strany veřejnosti  
i úřadů, pozitivní klima, studenty, 
kteří budou po letech rádi vzpomí-
nat na svá školní léta, pedagogy 
a spolužáky, kteří dokážou ocenit 
přínos školy pro jejich další život, 
spokojené pedagogy, s nimiž se 
ještě dlouho po svém odchodu ze 
školy budou chtít žáci setkávat, 
protože dokážou ocenit jejich pro-
fesní i lidské kvality.

DDM Kojetín - zájmové kroužky

Sport a pohyb
Bowling od 5. tř. 600 / 350 Kč
Roztleskávačky I, II od 5 let  600 / 350 Kč
Kopaná od 3. tř.  450 / 250 Kč
Florbal I, II, III od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sport - boys od 1. tř. 450 / 250 Kč
Sportovky (pro dívky)  od 1. tř. 450 / 250 Kč
Kopaná pro dívky od 3. tř. 450 / 250 Kč
Cvičeníčko s Domčou od 1. tř. 450 / 250 Kč
Stolní tenis I, II, III od 3. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky I do 4. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky II 4. – 7. tř. 450 / 250 Kč
Volejbal dívky III od 8. tř. 600 / 350 Kč
Volejbal chlapci od 3. tř. 450 / 250 Kč
Badminton I, II od 6. tř. 450 / 250 Kč
Badminton I, II od 6. tř. 450 / 250 Kč
Jóga s beruškou 4 – 8 let 500 / 300 Kč
Jóga (cvičení) od 2. tř. 500 / 300 Kč
Aerobic 3. – 5. tř. 500 / 300 Kč

Tanec
Freedance 7. – 9. tř. 600 / 350 Kč
Taneční skupina Cool 5. – 9. tř. 600 / 350 Kč
Vanilki (dříve Kvítko) 1. – 3. tř. 500 / 300 Kč
Sluníčko - folklórní taneční od 1. tř. 500 / 300 Kč
Mixík *mini* dance od 5 – 7 let 500 / 300 Kč
Sporty - dance 2. – 5. tř. 500 / 300 Kč
FIT HIT 5. – 9. tř. 500 / 300 Kč
Zumbička od 1. tř. 500 / 300 Kč

Příroda
Rybáři přípravka 1. – 3. tř. 450 / 250 Kč
Rybáři od 4. tř. 450 / 250 Kč
Kaštánek (přírodovědný) od 3. tř. 450 / 250 Kč
Agility od 3. tř. 500 / 300 Kč

Různé
Klub Kamarád  rodiče a děti 300 Kč / dítě
Klub instruktorů I, II od 5. tř. 80 Kč
Kuličková herna  20 Kč / dítě
Cool herna  5 Kč / vstup

Zájmové kroužky DDM Kojetín pro školní rok 2015/2016 (cena - celý rok / pololetí)
Vzdělávání a tvoření

Keramika II od 5. tř. 900 / 500 Kč
Keramika rodiče a děti rodiče a děti 900 / 500 Kč
Tvořivá dílnička od 2. tř. 600 / 350 Kč
Výtvarný od 1. tř. 600 / 350 Kč
Umělecké kreslení od 3. tř. 600 / 350 Kč
Doplňkománie   od 4. tř. 600 / 350 Kč
Angličtina - školák 1. - 5. tř. 600 / 350 Kč
Angličitina konverzace 6. - 9. tř. 600 / 350 Kč
Doučko AJ, MA, ČJ ZŠ, SŠ, GKJ 60 Kč / vstup
P. P. (policejní přípravka) od 3. tř. 500 / 300 Kč
Klubíčko I 3 – 4 roky 300 / 200 Kč
Klubíčko II 5 - 6 let 450 / 250 Kč
Konzerva (dramatický) od 4. tř. 450 / 250 Kč
Plastikoví modeláři od 2. tř. 450 / 250 Kč
Fotografický od 3. tř. 450 / 250 Kč
Šéfkuchař od 1. tř. 400 / 250 Kč
Školička  rodiče a děti 300 / 150 Kč
Kytara od 5. tř. 450 / 250 Kč
Tvoření v pohybu od 2. tř. 600 / 350 Kč
Mladí reportéři od 6. tř. 450 / 250 Kč
 

Předškolní
Roztleskávačky I od 5 let  600 / 350 Kč
Klubíčko I 3 – 4 roky 300 / 200 Kč
Klubíčko II 5 – 6 let 450 / 250 Kč
Školička  rodiče a děti 300 / 150 Kč
Mixík *mini* dance od 5 – 7 let 500 / 300 Kč
Jóga s beruškou 4 – 8 let 500 / 300 Kč

Okolní obce
Keramika Polkovice od 1. tř. 800 / 450 Kč
Lumpíci Oplocany od 1. tř. 450 / 250 Kč

Dospělí
Keramika  1.000 Kč / 10 lekcí
Pedig  200 Kč / 1 lekce
FIMO 200 Kč / 1 lekce
Patchwork 120 Kč / 1 lekce
Jóga 50 Kč / vstup
Jumping 40 Kč / vstup
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DDM Kojetín - Z akcí, které se uskutečnily

Šedý vlk 
- tento výukový program byl zamě-
řen na lesní zvířata, děti hrály hry, 
povídaly si o zvířatech, poznávaly 
je z obrázků, poslouchaly hlasy 
zvířat. Dozvěděly se, že o přírodu  
a zvířata v ní se musíme starat. 

-ep-

Přírodovědné výukové programy pro I. stupeň ZŠ a MŠ 
Výukové programy o přírodě a zví-
řátkách pod vedením Jarmily Cou-

falíkové. Celkem se programů zú-
častnilo 195 dětí ze ZŠ nám. Míru, 

MŠ Kojetín, ZŠ a MŠ Křenovice, 
ZŠ a MŠ Měrovice a MŠ Uhřičice.

Stříbrná studánka 

- výukový program o vodě. Víla 
Vodněnka na chvíli přenesla děti 
do kouzelného vodního světa, ve 
kterém jim formou her a pokusů 
pověděla o užitečnosti vody, o tom 
jak se k ní mají chovat, jak o ni pe-
čovat. 

Ferda mravenec 
- kamarád Ferda děti provedl živo-
tem mravence lesního. Jednoduchý-
mi hrami si vyzkoušely, jak mravenci 
žijí, jak pracují a jak se dorozumívají. 
Smyslem programu bylo zvýšit po-
vědomí dětí o tom, že mravenec les-
ní je chráněný a užitečný živočich. 

Dračí lodě a finále 
Velké ceny DDM Kojetín

V pátek 12. června 2015 proběhly  
v kojetínské loděnici závody dra-
čích lodí a vyvrcholil tak druhý 
ročník Velké ceny DDM Kojetín  
„O putovní pohár ředitelky DDM 
Kojetín“. Závodů se zúčastnilo 
několik posádek a pod vedením 
svého bubeníka všechny stateč-
ně dopádlovaly do cíle a získaly 
další body do celkového hodno-
cení. Soutěž dračích lodí vyhrála  
v kategorii mladších žáků Sekunda 
GKJ „Štefčata“. V kategorii starších 
žáků byla nejrychleji v cíli Tercie 
GKJ „Pandy s. r. o.“. V letošním 
školním roce se do Velké ceny 
DDM přihlásilo čtrnáct kolektivů.
V kategorii mladších žáků získal 

nejvíce bodů tým 7.B ZŠ nám. Míru 
„Swageři“, v kategorii starších žáků 
pak Kvarta GKJ „Los Bananos“. 
Oba týmy tak na rok převzaly pu-
tovní poháry ředitelky DDM Kojetín.
Počasí nám přálo a tak jsme si užili 
krásný sluneční den, který některé 
kolektivy završily hromadným sko-
kem do Moravy.
Věříme, že v dalším roce bude 
soutěž ještě úspěšnější a týmy se 
zapojí do všech nabízených aktivit.

Výsledková listina:
I. kategorie – mladší žáci
1. místo: Sekunda GKJ - Štefčata
2. místo: 7.B ZŠ nám. Míru Kojetín 
– Swageři
3. místo: 7. A ZŠ nám. Míru Kojetín 
– Ďábelský tým
II. kategorie – starší žáci
1. místo: Tercie GKJ – Pandy s. r. o.
2. místo: Kvarta GKJ – Los bananos
3. místo:  9.A a 9.B ZŠ nám.Míru 
Kojetín - Nepovím                       -ls-

Velká cena 
„O putovní pohár 
ředitelky DDM Kojetín
Po celý školní rok 2014/2015 pro-
bíhala soutěž „Velká cena DDM  
„O putovní pohár ředitelky DDM 
Kojetín“ pro žáky základních škol 
6. - 9. ročníků a odpovídajících 
ročníků gymnázia. Úkoly a soutě-
že byly cílené tak, aby se v tříd-

ním kolektivu mohl zapojit každý. 
Někdo vyniká ve sportu, jiný po 
umělecké stránce a další srší vě-
domostmi. 
Některé aktivity plnily děti v rám-
ci školy a některé byly nastaveny 
tak, aby spolupracovaly i mimo 
školu. 
Děkujeme všem kojetínským ško-
lám a partnerům za spolupráci  
a těšíme se na 3. ročník!

 -po-

Výsledková listina:

I. kategorie – mladší žáci
1. místo: 7.B ZŠ nám. Míru – 
Swageři
2. místo: 7.A ZŠ nám. Míru – Ďábel-
ský tým
3. místo: 6.A ZŠ nám. Míru – Mimoni
II. kategorie – starší žáci
1. místo: Kvarta GKJ – Los bananos
2. místo:Tercie GKJ – Pandy s. r. o.
3. místo: 8.B ZŠ nám. Míru – IKids
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Dětský den 
v Kovalovicích

V sobotu 30. května 2015 se na hři-
šti v Kovalovicích konal další ročník 
Dětského dne. Přestože počasí se 
od rána netvářilo právě příznivě, 
cestu na hřiště si našlo šedesát 
dětí ze širokého okolí. Čekalo na 
ně čtrnáct stanovišť, na kterých 
předvedly své dovednosti při chy-
tání rybiček, jízdě na koloběžce,  
v hodu do koše i na cíl, házely míčky 
do tlamy myšákovi nebo se snažily 
překonat kovalovského brankaře  
a střelit gól. Překážkový běh a střel-
ba ze vzduchovky byly hodnoceny 
zvlášť a vítězové si odnesli diplom 
a sladkou odměnu. Na památku si v 
dílně každé dítko vyrobilo stonožku, 
kterou si doma mohli zapíchnout do 
květináče.
I letos jsme využili krásné dětské 
hřiště a jednu soutěž jsme umístili 
právě sem. Byla to Opičí dráha. Na 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

7. 7. – 10. 7. 2015 
DISCO Scooby-Doo

13. 7. –17. 7. 2015 
Cesta do pravěku II

20. 7. – 24. 7. 2015 
Tintinova dobrodružství

27. 7. – 31. 7. 2015 
Týden různých profesí

3. 8. – 7. 8. 2015 
Mimoni

10. 8. – 14. 8. 2015 
Pohádková dopoledne

17. 8. – 21. 8. 2015 
Sportujeme s Noemi

LÉTO S DOMEČKEM:

POBYTOVÉ TÁBORY

1. 7. – 5. 7. 2015
Doplňkománie v Luhačovicích

4. 7. – 11. 7. 2015
Rybářský tábor - Rakvice

13. 7. – 24. 7. 2015
Příběh bez konce - Nejdek

25. 7. – 1. 8. 2015
Taneční tábor - Třemešek

26. 7. – 1. 8.  2015
Vodácký tábor - Železný Brod

9. 8. – 14. 8. 2015
 Outdorový tábor 

- Kouty nad Desnou

PŘIPRAVUJEME 
NA ZÁŘÍ 2015

úterý 1. září 2015 
Den otevřených dveří 

sobota 12. září 2015
Pohádkový rybník

Týden otevřených dveři

Ulov si svou první rybku

Evropský týden mobility

Kolečkiáda

Výtvarná soutěž

Zahájení 3. ročníku 
Velké ceny DDM Kojetín

Zahájení činnosti 
zájmových kroužků

- do zájmových kroužků  
se můžete hlásit 
od 3. srpna 2015

DDM Kojetín - Z akcí, které se uskutečnily
dvou tratích, které byly přizpůso-
beny věku dětí, si soutěžící zahrá-
li na opičky a předvedli ručkování  
a sjíždění klouzačky. I tady na vítě-
ze čekala sladká odměna.
Odpoledne se děti zapojily do tra-
dičního lízátkového závodu. Sku-
pinky malých i velkých nadšenců 
(někteří v doprovodu obětavých 
rodičů) vyběhly na trať, která je 
provedla prakticky celou vesnicí  
a starší děti i okolím. Hlavně místy, 
kde roste spousta kopřiv. V cíli byly 
děti rozděleny do třech kategorií  
a na vítěze čekala kytička z lízátek. 
Sladkou odměnu dostal i jejich do-
provod.
Vyvrcholením příjemného dne byla 
tombola. Každý soutěžící získal na 
památku nějakou drobnost nebo 
sladkost. Hlavní cenou byl letos na-
fukovací bazén, který si do Dobruš-
ky odvezl Martínek Ohnoutek.
Závěrem bych ráda poděkovala 
všem sponzorům za jejich dary  
a hlavně DDM Kojetín, bez jehož 

zázemí by se Dětský den nemohl 
uskutečnit. Nesmím zapomenout 
ani na dobrovolníky, kteří se starali 
o soutěžící ať na stanovištích nebo 
při výdeji občerstvení a prodeji klo-
básek pro hladové rodiče.
Už teď se na všechny těšíme i příští 
rok.

JAMIJOLAP

fotogalerii ze všech akcí 
naleznete na adrese:

 

https://www.zonerama.com
/DDMKojetin

pro aktuálnost sledujte také 
www.kojetin.cz/ddm
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Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Noc s Andersenem 
podruhé

Večer z 22. na 23. května 2015 pro-
běhla v kojetínské knihovně dru-
há „Noc s Andersenem“. Jedná se  
o celostátní akci pořádanou na vý-
ročí narození H. CH. Andersena, 
která má podporovat dětské čtení. 
Do letošního jubilejního 15. ročníku 
se zapojilo 620 knihoven v celé ČR. 
Protože loňská první „Noc s Ander-
senem“ měla velký úspěch a zájem-
ců o spaní v knihovně bylo hodně, 
museli si naši malí čtenáři účast na 
akci vybojovat v celoroční soutěži 
nazvané „ Dobytí pevnosti Fabulá-
rum“. Děti v průběhu školního roku, 
ať už jako jednotlivci nebo se školní 
družinou, luštily křížovky, hádanky, 
rébusy a kvízy, zdobily svými obráz-
ky a jinými dílky knihovnu, účastnily 
se místních i celostátních literárních 
a ilustrátorských soutěží a samo-
zřejmě si půjčovaly a četly knihy. 
Pro nejlepší čtenáře a soutěžící byla 
odměnou noc strávená v knihovně.
Vše začalo v pátek 22. května v 17 
hodin. V komnatách naší pohádkové 
pevnosti se sešlo 22 nejlepších čte-
nářů z 1. až 4. tříd základních škol.  
A protože knížkou letošní noci se stal 
komiks „Na hradě Bradě“, uvítala 
děti bílá paní Ivana, Sněhurka Jitka, 
čarodějnice Alena, královna Hana, 
vodnice Hanka, indián Franta, lou-
pežník Luděk a kostlivec Péťa. Aby 
i pohádkové bytosti rozeznaly naše 
nová pážata, vyrobila si po krátkém 
přivítání a rozdělení do týmů své 
erby se všemi náležitostmi.
Aby dojem byl úplný, oblékla si pá-
žata své kostýmy. Rázem se sálem 
hemžili princezny, rytíři, čarodějnice 
a loupežníci.
A už na nás v dětském oddělení 
čekala návštěva. Tak tiše, ani muk, 
starosta Jiří Šírek čte nejprve dojí-
mavou Kytici a v tom vchází malá, 

hnědá, tváře divé pod plachetkou 
osoba. Děti napjatě poslouchají ba-
lady K. J. Erbena, které si pro ně 
pan starosta přichystal k přečtení.
Naladěni napínavým čtením jsme 
se pustili do dobývání pevnosti Fa-
bulárum. Čtyři družstva nejprve mu-
sela získat potřebnou indicii, aby 
se začaly z pevnosti sypat zlaťáky. 
Naštěstí soutěžící dobře znají naše 
ilustrátory dětských knížek i filmů,  
a tak byla indicie rázem na světě. No 
a teď klíč k bráně od pevnosti! Kde 
ho hledat, prozradila kouzelná ryb-
ka, která poztrácela šupiny, a děti jí 
je pomohly najít. Brána nádvoří se 
otevírá... Bude indicie správná? Po-
sypou se zlaťáky? Sláva „pohádka“ 
je to správné slovo a už se na děti 
sype zlato! Pak se královsky rozdě-
líme a šup do hodovní síně na hosti-
nu od maminek. Po královské tabuli 
odpočíváme v hradní knihovně, kde 
nám Sněhurka a čarodějnice s krá-
lovnou předčítají krásné příběhy.
A už zase poposedáme, vrtíme se, 
už bychom zase běhali. Tak hurá do 
sálu a řádíme. Nosíme míčky na lží-
ci, běháme po papírech, Čepičárna 
střídá hru Na ovečky atd. A mezitím 
se venku pomaloučku stmívá. Dojde 
už konečně na stezku odvahy? Ješ-
tě zbudujeme u hezkých písniček 
hrad z přinesených krabic a už je 
úplná tma.
Dvojičky putují temnými a tajuplnými 
chodbami starodávné budovy za svi-
tu svící. Sem tam na ně jukne nějaké 
to strašidlo. Schází po schodech do 
sklepení a za svou odvahu dostávají 
od kostlivce královský glejt, který je 
povyšuje do stavu rytířského.
Kostlivec je dobračisko od kosti, tak-
že někteří opovážlivci se mu před-
stavují rukou podáním, až mu chřes-
tí všechny kosti. Nakonec všichni 
šťastně doputovali do dětského od-
dělení. Tam si nachystali své pelíšky 
a připravili se na spaní.
Do setmělé místnosti náhle vplu-

je tajuplná postava oblečená jako  
z dávných časů ve fráčku a cylin-
dru. Duch pana Andersena se zjevil  
v naší knihovně! Tiše s dětmi pro-
mluvil a zmizel zase v hlubinách 
času své pohádkové říše.
Všechny pohádkové bytosti se snaží 
čtením pohádek a pověstí utišit ne-
pokojné hemžení ve spacácích. Po-
stupně se jim to daří a před půlnocí 
je slyšet jen pravidelné oddychování 
a sem tam pochrupkávání.
Brzy ráno už někteří nedočkavci 
sahají po knížkách a čtou si. Ale to 
už vstáváme všichni a míříme si to 
do hodovní síně na snídani. Naše 
nocování končí, skvělé princezny  
a rytíři nás opouští. Bylo to prima, za 
rok zase! Ti starší mají možnost už 
na podzim. V noci z 18. na 19. září 
2015 se uskuteční další nocování  
v knihovně pro čtenáře 5. až 9. třídy.
Poděkování na závěr patří našim 
hostům, starostovi Jiřímu Šírkovi 
a panu „Andersenovi“, kteří si pro 
nás udělali čas a rádi nás navštívi-
li. Dík patří také rodičům Marušky 
Medunové a Pavlínky Košťálkové, 
kteří nám pomohli a podpořili nás. 
Celá akce mohla správně klapat  
a zapadat do sebe jen díky sehrané-
mu týmu pohádkových bytostí: Jitce 
Lorencové, Aleně Fíkové, Haně Di-
vilové, Haně Obrtelové, Františku 
Obrtelovi, Luďkovi Fíkovi a Petrovi 
Lorencovi, kteří se dětem po celý 
večer naplno věnovali.

Ivana Kusáková
 knihovnice dětského oddělení
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  Dětské oddělení:
Po: 8 - 12  a 13 - 15 hodin
St: 8 - 12  a 13 - 15 hodin

PŮJČOVNÍ DOBA V ČERVENCI A SRPNU
  Oddělení pro dospělé:

Út: 8 - 12 a 14 - 17 hodin
Čt:  8 - 12 a 14 - 17 hodin
Pá:  8 - 12 hodin

Představujeme 
knihovny 
střediska Kojetín
Středisko Kojetín zahrnuje devět 
místních knihoven: Kovalovice, 
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad 
Hanou, Oplocany, Polkovice, Stří-
brnice, Troubky a Uhřičice.

Místní knihovna 
v Polkovicích
Místní knihovna je umístěna v domě 
č. p. 15, je organizační složkou 
obce a zajišťuje knihovnické služ-
by. Ve výpůjční době je v knihov-
ně možnost přístupu na internet 
a kopírování. Je doplňována kniž-
ními novinkami pravidelně měsíčně  
v rámci cirkulačních souborů, čtvrt-
letně dalšími dvěma soubory, cel-
kem dvacet souborů ročně.

zřizovatel: Obec Polkovice
knihovník: Jana Přecechtělová
půjčovní doba: pondělí 16 - 18 hodin
počet obyvatel: 501
stav knihovního fondu: 2.606 
 (+ cirkulační soubory)
registrovaní čtenáři: 37
z toho děti do 15 let: 12
počet výpůjček: 2.466
počet návštěvníků:   
486 (údaje k 1. 1.2015)
Děkujeme zřizovateli – obci Polko-
vice, který poskytuje knihovně ne-
jen finanční prostředky, ale i další 
všestrannou podporu.

Další informace najdete na adrese: 
www.polkovice.knihovna.info

  -jl-

Přejeme všem našim čtenářům a příznivcům slunné a pohodové léto!

Přehled o knižních novinkách, 
on-line katalogu knihovny 

a o akcích knihovny najdete 
na webových stránkách

na adrese:
www.mekskojetin.cz/

mestska-knihovna

Městská knihovna MěKS Kojetín informuje...
Červen v knihovně...

Také v červnu proběhla Knihovnic-
ká minima, kdy byly děti z před-
školních oddělení MŠ v Kojetíně 
seznámeny s knihou a také se čet-
lo z knih: „Není škola jako škola“, 
„Hádanky a básničky po celý rok  
a  „Hádanky od srdíčka“.
Pro nejmenší děti z MŠ v Kojetíně 
byla připravena první návštěva  
v knihovně, děti byly seznámeny  
s knihovnou a s knihou, četly se po-
hádky, básničky a hlavně se prohlí-
žela všechna dostupná leporela.
Pro větší děti, tentokrát pro děti ze 
4. tříd ZŠ, byla uspořádána literární 
beseda o regionálních pověstech 
na motivy knihy „Kam až dohléd-
neš“ od Bohumila Štégera s ná-
zvem „Kam až dohlédneš z věže 
tovačovského zámku“.
Děti z I. stupně ZŠ v Polkovicích  
a v Křenovicích byly formou „Ex-

kurze do dětského oddělení“ se-
známeny s knihovnou, s uspořádá-
ním knihovního fondu a dostalo se 
jim také informací o katalozích. A  to 
bychom nebyli v knihovně, kdyby se 
nakonec také nečetlo z knihy, tento-
krát ze „Starých pověstí českých“.
Další, již tradiční akcí, kterou 
knihovna pro školní družiny pořá-
dá, bylo Čtení pro školní družiny. 
Četly se úryvky z pohádek a pověstí  
z knih:  „Pověsti o hradech a zám-
cích“ (B. Štéger), „Kuře Napipi“  
(O. Sekora), „Strašidýlko Josífek“ 

(I. Melounová) a jako součást ne-
chyběla ani výtvarná dílnička.

-jl-
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Kojetínské hody 2015 a Kojetínské hudební léto 2015
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory Olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KOJETÍNSKÉ HODY 2015
které se budou konat o víkendu 14. - 16. srpna 2015

               a KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2015
které proběhne v týdnu od 17. do 21. srpna 2015 

Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 14. SRPNA 2015
Galerie VIC Kojetín - 17 hodin

Vernisáž výstavy
Kojetínský pravěk

Proměny
kojetínského náměstí

Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin
Kojetínská kytara vol 3

Hudební festival kojetínských kapel:
King Bee, Relax, Hannibal Lecter,

IQ Opice

Hospůdka U Pedyho - 20 hodin
Rockový večer s živou hudbou
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18 hodin
Mše svatá

SOBOTA 15. SRPNA 2015
Masarykovo náměstí Kojetín

celý den
Kolotoče a pouťové atrakce

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin

Hasičské závody
„O Hodový koláč“

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Historické motorové vozy

Kojetín - Tovačov a zpět

Areál sokolské zahrady - 9 hodin
Turnaj Střední Moravy

ve volejbalu
Areál sokolské zahrady  - 20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou Axel 

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Výstavy
Od mamutů k cihle
Kojetínský pravěk

Proměny kojetínského náměstí
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Rest. Na hrázi u Tondy - 14 hodin
Jízdy na koních a ponících

Živá hudba
Sokolovna Kojetín - 14 hodin
XV. setkání harmonikářů

Vladimíra Pospíšila
Židovský hřbitov - celý den 

Veřejné prohlídky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18 hodin
Mše svatá, předvečer slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie
Stadion Morava Kojetín - 20 hodin

Tradiční diskotéka

NEDĚLE 16. SRPNA 2015
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin - Mše svatá
slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17 hodin
Mariánské nešpory

Masarykovo náměstí - celý den
Kolotoče a pouťové atrakce,

hodový jarmark,
skákací hrady, skluzavky,

autovláček...
Masarykovo náměstí - 14 hodin

Hry a soutěže pro děti - DDM
VIC Kojetín

Galerie: 9 - 17 hodin
Výstavy - Od mamutů k cihle

Kojetínský pravěk
Proměny kojetínského náměstí

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)
Nádvoří VIC - 14 hodin

Cimbálová muzika Dubina
Židovský hřbitov - celý den 

Veřejné prohlídky
Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha

Historické motorové vozy
Kojetín - Tovačov a zpět

Dům zahrádkářů na ulici Podvalí
Výstava jiřin

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 10 hodin
Průvod Hanáků a Jízda králů

Předání hodového práva
10 - 14 hodin

Vystoupení národopisných
souborů

Dechová hudba Moravská Veselka
14 - 15 hodin
Mažoretky

Lucky While Kojetín
Soutěž v pojídání PUKAČŮ
15 hodin - Pavel Novák (Přerov)

17 hodin - BUTY
18 hodin - KoWall Company 

(rock-pop/Přerov)

HUDEBNÍ LÉTO 2015
Masarykovo náměstí
začátky v 17 hodin

Pondělí 17. srpna 2015
KING BEE (bluesrock / Kojetín)

Úterý 18. srpna 2015
ŠAFÁŘI (dechová hudba / Hulín)

Středa 19. srpna 2015
RE-VOX

(České legendy se vrací / Přerov)

Čtvrtek 20. srpna 2015
CANTAS KOJETÍN
(sborový zpěv / Kojetín)

COUNTRIO (country / Hodonín)

Pátek 21. srpna 2015
ROCKOVÝ PÁTEK

(kapely budou upřesněny)

DRACI NA HANÉ
22. - 23. srpna 2015

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
v sobotu DRAČÍ ZÁBAVA

Loděnice Kojetín
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Z akcí MěKS Kojetín
Posezení s cimbálovou 
muzikou Dubina
V pátek 29. května 2015 od osm-
nácti hodin se rozezněl sál Vzdělá-
vacího a informačního centra tóny 
lidové hudby. Do Kojetína zavítala 
známá regionální cimbálová mu-
zika Dubina s primášem Luďkem 
Koutným. Při dobrém vínku a boha-
tém občerstvení si mohli návštěvní-
ci zatančit i zazpívat při nádherných 
melodiích z Moravy, Slovenska 
i Čech. Cimbálová muzika Dubina 
je Kojetínským známa už řadu let, 
především z vystoupeních v rámci 
Kojetínských hodů a dřívější spo-

luprácí s Hanáckou besedou. Celý 
večer probíhal v rozverném duchu 
a přátelské atmosféře i přes ko-
morní počet návštěvníků. Někteří 
příchozí se nedůvěřivě ptali, zda 
proběhne i slibované kácení májky, 
a kde se bude vlastně kácet, když 
se veselice koná na sále. Po uklid-
nění organizátory, kteří přítomné 
ujistili, že májka se kácet bude a že 
jí mají nad sebou toto rozčarování 
utichlo. Ano, májka se tyčila přímo 
nad cimbálovou muzikou v podo-
bě stejnojmenné paštiky zakoupe-
né v nejmenovaném kojetínském 
obchodním řetězci. Tu o půlnoci 
zdatně skácel „stréček“ Gardavské 

za hlasité podpory zúčastněných. 
Doufáme, že večer s cimbálovou 
muzikou Dubina se vydařil i z po-
hledu návštěvníků a budeme se tě-
šit na setkání s ní opět na Kojetín-
ských hodech.

Výstava Od lovců
mamutů k cihle
V současné době probíhá v galerii 
VIC expozice s názvem „Od lov-
ců mamutů k cihle“. Ta se věnuje 
významné archeologické lokalitě 
Předmostí u Přerova, která je zná-
má především vykopávkami z ob-
dobí paleolitu. Návštěvníci mohou 
obdivovat unikátní části mamutích 
kostí, klů a stoliček. Tyto vykopávky 
z Předmostí jsou vzácné tím, že se 
jich zachoval pouhý zlomek. Bylo 
to způsobeno především rozvojem 
cihlářského průmyslu v této loka-
litě v 19. století. Řada kosterních 
pozůstatků byla rozdrcena a použi-
ta jako hnojivo nebo skončila jako 
příměs v samotných cihlách. Mimo 

archeologické nálezy se autoři vý-
stavy zaměřují i na umělecké ztvár-
nění výjevů z doby lovců mamutů. 
K vidění jsou zde rekonstrukce pra-
věkých lidí na obrazech Libora Ba-
láka, zdařilé dřevěné modely lovců, 
kteří bojují se lvem jeskynním a do-
minantní hlava mamuta v reálné ve-

likosti. Celkovou atmosféru umoc-
ňují i dobové školní obrazy malíře 
Zdeňka Buriana. Odlehčujícím prv-
kem výstavy jsou olejomalby autora 
Petra Pololáníka, který vtipně zasa-
zuje pravěké lovce do nynější doby. 
Expozice je k vidění do 16. října 
2015 v prostorách galerie VIC. 

Sjíždění Moravy
Pro přátele vodního sportu si při-
pravilo Městské kulturní středisko 
Kojetín ve spolupráci s Kanoisti-
kou Kojetín akci s názvem Sjíždě-
ní Moravy. V nedělní dopoledne 
14. června po desáté hodině vyrazili 
účastníci autobusem k Boleloucké-
mu jezu, kde byla připravena pramice  
a kanoe. Po vystoupení z autobusu 
se rozdělili vodáci i nevodáci podle 
zkušeností.  Zdatní vodáci si k sobě 
přibrali ty méně zkušené, aby si sjíž-
dění užil opravdu každý. Celkem se 
jelo na jedné pramici a několika kano-
ích. Počasí bylo docela dobré, nepr-
šelo a sem tam vykouklo zpod mraků 
i slunce. Zasloužený odpočinek čekal 
kanoisty a posádku pramice na Bře-
huli u Lobodic, kde posvačili a načer-

pali nové síly na další zbytek cesty. 
Cesta ke Kojetínu ubíhala rychle, 
především díky dobré partě lidí. Po 
náročné plavbě čekalo na vodáky 
i nevodáky v kojetínské loděnici ob-
čerstvení v podobě dobrého moku 
a špekáčku, který si děti i dospě-
lí opekli nad připraveným ohněm. 
Děti navíc čekalo ocenění v podobě 
sladké medaile s diplomem. Podě-
kování za krásně prožitou neděli 
patří především Kanoistice Kojetín, 
která obstarala vše potřebné, aby se 
tato akce mohla konat, autodopravci 
Davidu Juřenovi, který nám zajis-
til cestu autobusem do Bolelouce 
a v neposlední řadě všem účastníkům 
Sjíždění Moravy, kteří se postarali 
o vynikající a pohodovou atmosféru. 
Ahoj a příště zase!

-miza-
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Centrum sociálních služeb Kojetín
„Již je máje čas…“

Ve středu 20. května 2015 jsme vy-
užili s našimi seniory k tomu, aby-
chom se společně setkali v období 
máje, měsíce, který je opěvovaný 
nejen v básních, ale je symbolem 
lásky, rozkvetlé přírody a teplejších 
dnů. Pravda s tou venkovní teplo-
tou jsme byli daný den odpoledne 
na nižších stupních než bychom 
si přáli, ale to nic nezměnilo na 
tom, že se všech 37 seniorů sešlo 
v dobré náladě v naší Víceúčelové 
klubovně, aby si připomněli své ob-
líbené písničky, zazpívali si při har-
monice, kterou opět hbitě ovládal 

Václav Nosek, a také využili toto 
posezení k popovídání si. Ozdobou 
našeho odpoledního programu byla 
přítomnost vnuka Václava Noska, 
Aleška, který nám ve svém velmi 
mladém věku ukázal, jak ovládá 
hru na foukací harmoniku a své-

ho dědečka bezchybně doplňoval. 
Zkrátka, jsou spolu sehraná dvojka 
a doufáme, že za našimi seniory 
opět brzy přijdou, aby je rozveselili 
a potěšili pěknými melodiemi. Dě-
kujeme oběma.                        

A. H.

Závěrečný seminář 
VU3V v Břeclavi

Poslední květnovou středu  
27. května 2015 jsme se s naši-
mi seniory studujícími Virtuální 
univerzitu třetího věku v konzul-
tačním středisku Kojetín vydali na 
závěrečný seminář, jehož pořádání 
se tentokrát ujalo město Břeclav.  
A zhostilo se tohoto úkolu velmi 
zodpovědně. Cesta mezinárodním 
expresem, který čítal celé 2 vagony, 
byla příjemná, čekalo nás ten den 
krásné počasí. Na místo jsme dora-
zili s dostatečným předstihem a tak 
jsme měli možnost pozorovat ruch 
v probouzejících se ulicích Břeclavi.
Slavnostní zahájení připadlo na 
deset hodin, kdy se v sále Domu 
školství ujal slova Čech, zástupce 
Městské knihovny Břeclav, který 
přítomné účastníky seznámil s do-
poledním programem. Poté násle-
dovaly zdravice přítomných zástup-
ců města – starosty Pavla Domini-
ka, který nad seminářem převzal 
záštitu a místostarosty Milana Vojty. 
Seniory přivítal také ředitel knihov-

ny Marek Uhlíř. Přítomní senioři 
se sjeli z dvanácti konzultačních 
středisek a to: Dačice, Hodonín, 
Kojetín, Kopřivnice, Nové Město na 
Moravě, Olšany, Ořechov, Oslava-
ny, Ostrava – Výškovice, Spytih-
něv, Tišnov a domácí Břeclav.  
V odborné části semináře za-
zněly přednášky Jiřího Viewegha  
o lužních lesích a Miroslava Ger-
šice o Lichtenštejnech na Břeclav-
sku. Následovalo několik slov od 
manažerky VU3V Kláry Nehodo-
vé z Provozně ekonomické fakul-
ty České zemědělské univerzity 
v Praze. Ta seznámila přítomné 
s ukončeným 14. semestrem. Stu-
dovalo jej v celé ČR 3232 studen-
tů ze 174 konzultačních středisek. 
Datum narození nejstarší student-
ky a studenta je rok 1920 a oba 
shodně studují v konzultačním 
středisku Mirošov. Byla také vy-
hlášena nejlepší esej – lépe řeče-
no jakýkoliv literární počin (báseň, 
vyprávění…), kterou měli možnost 
zaslat a vložit na webové strán-
ky VU3V všichni studující senioři 
jednotlivě, případně konzultač-
ní střediska jako celek. Oceněna 

byla právě básnička, kterou zaslalo 
k vyhodnocení KS Kojetín a kterou 
měli kojetínští čtenáři možnost si 
přečíst v květnovém čísle Zpravo-
daje. Z ocenění měla radost nejen 
skupinka z Kojetína, ale byli jsme 
rádi, že pobavila i ostatní přítomné 
posluchače a hodnotící komisi.
O kulturní část programu se pod 
vedením učitelky Kristýny Osič-
kové ze Základní umělecké školy 
Břeclav postarali mladí nadějní 
hráči na cimbál Tadeáš Tomšej  
z Moravského Žižkova a Eva Blaž-
ková z Tvrdonic.
Po oficiální části programu násle-
dovaly neformální rozhovory všech 
přítomných seniorů, kterých se na 
jednom místě sešlo téměř 200! 
Poté přišla na řadu odpolední část 
programu, ve které mohli studenti 
navštívit místní pamětihodnosti a to 
expozice břeclavského muzea, sy-
nagogu nebo Lichtenštejnský dům, 
ti zdatnější mohli absolvovat výstup 
na vyhlídku ze zámecké věže. 
Jsme rádi, že se našim seniorům 
výlet líbil, pochvala patří Městské 
knihovně Břeclav za bezchybnou 
organizaci a výborné občerstvení 
i samotnému městu Břeclav, které 
pro každého přítomného účastníka 
připravilo příjemný dárek ve formě 
užitečných propagačních materiálů 
a hodnotné publikace o Břeclavi. 
Domů se všech šestnáct účastníků 
z KS Kojetín navrátilo v pořádku, 
příjemně unavených a spokoje-
ných z návštěvy pěkného jihomo-
ravského města.

A. H.
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Studijní služební cesta 
po zařízeních sítě
SeneCura v Rakousku
Když naše organizace obdržela 
od firmy Socio Tábor nabídku zú-
častnit se ve dnech 3. – 6. června 
2015 studijní cesty po zařízeních 
sítě SeneCura v Rakousku, rádi 
jsme tuto možnost (po schválení 
našim zřizovatelem) přijali. V ran-
ních hodinách ve středu 3. června 
2015 jsme se vydali v počtu dvou 
zaměstnanců CSS Kojetín směr 
Brno a odtud dále autobusem s dal-
šími spolucestujícími (zástupci po-
skytovatelů sociálních služeb či do-
davateli inkontinenčních pomůcek  
a školících firem z oblasti posky-
tování sociálních služeb) směr ra-
kouský Horn. Zde jsme přestoupili 
do autobusu k další skupině, která 
se ten samý den vydala z Tábora. 
V dopoledních hodinách jsme spo-
lečně dorazili do prvního sociálního 
zařízení rakouského sdružení Se-
neCura Pflege – und Sozialzent-
rum Grafenwörth.  Pro upřesnění, 
firma SeneCura úspěšně provozuje 
v Rakousku a Švýcarsku více než 
padesát seniorských domů a domů 
s pečovatelskou službou. V rámci 
těchto zařízení se zabývá proble-
matikou seniorů, propojuje terénní  
a pobytové služby, specializuje se 
na zajištění péče o seniory s de-
mencí a Alzheimerovou chorobou.  
U společnosti s mottem „Srdcem 
blíže k člověku“, to je cesta, která 
je jednoznačně daná. Služby této 
společnosti jsou tradičně poskytová-

ny na špičkové úrovni, což dokazují 
i četná získaná ocenění. 
Po obědě v místní restauraci násle-
dovala návštěva dalšího sociálního 
zařízení, tentokrát s přejezdem do 
města Krems.  Toto zařízení jsme si, 
stejně jako zbylá čtyři, prošli od pří-
zemí, až po poslední patro. Během 
exkurze jsme zhlédli např. rehabili-
tační zařízení a posilovací trenažéry, 
které mohou využívat nejen obyva-
telé příslušného sociálního zařízení, 
ale i senioři umístění zde na krát-
kodobé pobyty z důvodu pohybové 
rehabilitace po operaci kyčelních či 
kolenních kloubů, ale i zaměstnan-
ci a obyvatelé Kremže. Zde je jim 
odborníkem sestaven cvičící plán, 
který se zaznamená na kartu. Tato 
je pak vkládána do jednotlivých cvi-
čebních strojů, na kterých senioři 
pod dohledem vyškoleného instruk-
tora individuálně cvičí. Novinkou pro 
nás bylo zhlédnutí a vyzkoušení si 
přístroje – křesla, které funguje na 
principu magnetického pole (přibliž-
ná pořizovací cena 3 mil. Kč) a slouží 
k posilování pánevního dna, podpůr-
né léčbě či prevenci při inkontinenci 
žen i mužů. Zajímavé bylo zhléd-
nout např. panely činností, které 
si zařízení samo navrhuje a vyrábí  
a slouží pro klienty k nácviku jem-
né motoriky. Součástí zařízení byla  
i relaxační místnost s vodní postelí 
a světelnou terapií. 
V dalších dnech jsme měli mož-
nost navštívit sociální centra firmy 
SeneCura, a to ve městech Hütau, 
Altenmarkt a Salzburg – Lehen. Ve 
všech zařízeních bylo na co se dí-
vat, pozorovat život jejich obyvatel 

a soužití s personálem, který o ně 
pečuje. Společnou snahou všech 
navštívených zařízení a jejich ředi-
telů je, aby jejich existence byla co 
nejvíce přínosná pro města a okolí, 
ve kterých jsou zřízena. Snaží se  
o maximální propojení svých aktivit 
s veřejností, o mezigenerační pro-
pojenost a sounáležitost s obyva-
teli daných měst (např. hned v prv-
ním Sozialzentru v Grafenwörthu je 
součástí budovy i Mateřská škola 
– volnočasové aktivity prožívají děti 
společně s obyvateli sociál. zaříze-
ní – např. procvičování jemné mo-
toriky formou her). Organizují se 
„výměnné dovolené“ mezi jednotli-
vými zařízeními Senecura. Snahou 
je plnit přání klientů, tzn., že každý 
z obyvatel zařízení má svůj „Den 
přání,“ kdy má možnost v dopro-
vodu personálu zařízení vyjet po-
dívat se kam chce (rodiště, bydliš-
tě…), uspořádají mu společný oběd  
s jeho rodinu, uskuteční projížďku 
na koni atd. 
Co se týče podmínek umístění do 
těchto zařízení a finančního zajiš-
tění, zajímavostí je, že v Rakousku 
je stanovováno sedm stupňů ne-
mohoucnosti (na rozdíl od českých  
čtyř stupňů závislosti – příspěvky 

„Poslední aristokratka“ 
– beseda s pracovnicemi 
Městské knihovny 
v Kojetíně

Závěr měsíce května jsme s naši-
mi seniory prožili nad knihou, kte-
rou nám přišly představit ve čtvrtek  
28. května 2015 pracovnice Měst-
ské knihovny v Kojetíně - Jitka 
Lorencová a Alena Fíková. Šlo  
o humoristický román Evžena Boč-
ka „Poslední aristokratka“. Její au-
tor je nejen kyjovským rodákem  
a spisovatelem, ale i kastelánem na 

Státním zámku Milotice. A tak téma, 
které se snažil veselou formou vy-
líčit ve svém románu, také tak tro-
chu souvisí s historií. Jen krátce k 
obsahu knihy: František Antonín 
hrabě Kostka z Kostky je potomek 
šlechtického rodu žijící v New Yor-
ku. Po pádu komunistického režimu 
se s americkou manželkou Vivien 
a dcerou Marií vrací do Čech, aby 
převzal rodové sídlo. Kniha je velmi 
veselá a plná úsměvných historek 
souvisejících s personálem, kte-
rý hrabě spolu se zámkem zdědí. 
Knížka vyšla v roce 2012 a byla 
oceněna Cenou Miloslava Švan-
drlíka za nejhumornější knihu roku 

2012. Kdo si přečetl kteroukoliv kni-
hu od tohoto autora, jistě nezůstal 
jen u ní a těší se na další příhody, 
které autor ve svých dalších dílech 
popisuje.

A. H.
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na péči), klienti jsou přijímáni do 
sociál. zařízení při dosažení čtvr-
tého stupně nemohoucnosti v té 
spolkové zemi, kde měli v posled-
ním roce své trvalé bydliště. Dvacet 
procent z důchodu je klientovi po-
necháváno jako kapesné (na rozdíl 
od českých patnácti procent). Při 
přijetí jsou posuzovány jeho finanč-
ní možnosti a jsou prověřovány  
5 let zpětně. Cena pobytu je 3000 
– 3200 €/měsíčně, výše důchodu je 
cca 1200 €/měsíčně. Z důchodu je 
klientovi ponecháno zmiňovaných 
20%, zbytek jde na úhradu nákladů 
za pobyt. Nevykryté náklady hra-
dí příslušná spolková země event. 
- u movitých klientů (po posouzení 

úspor a majetku oněch 5 let zpětně) 
si na ně doplácí sám klient z úspor.
O této velmi zajímavé a inspirativ-
ní cestě bychom mohli psát ještě 
dlouho. Snahou tohoto článku ale 
bylo nastínit čtenářům situaci a pod-
mínky, za kterých lze v Rakousku  
a Švýcarsku v této síti sociální služ-
by poskytovat. Senecura je leade-
rem rakouského a švýcarského trhu 
v oblasti poskytování sociálních slu-
žeb a v provozování seniorského 
bydlení. Své aktivity se v posledních 
měsících snaží rozvinout i na úze-
mí naší země, neboť ve spolupráci 
s developery a dalšími společnost-
mi vytvořila Senior Holding s. r. o., 
který v tuzemsku plánuje do roku 

2020 postavit až šedesát senior-
ských domů s kapacitou až deset 
tisíc lůžek. Celková vlastní inves-
tice se bude pohybovat v rozmezí 
od tří do pěti miliard korun. 2. října 
2014 proběhlo položení základního 
kamene u příležitosti zahájení vý-
stavby prvních seniorských domů  
v České republice - Senior Reziden-
ce Klamovka v Praze a Senior Rezi-
dence v Chrudimi. 
Za naši organizaci jsme velmi rádi 
za účast na takovéto studijní cestě, 
za možnost načerpat spoustu zají-
mavých informací a námětů ke zpří-
jemnění a zkvalitnění námi poskyto-
vaných služeb. 

Za CSS Kojetín A. Hrdličková

Slavili jsme slunovrat

Přesně v polovině června, a to 15.   
jsme přivítali naše seniory v sále 
Sokolovny Kojetín, abychom spo-
lečně přivítali příchod léta na akci 
nazvané: „Slavíme slunovrat.“  
I když tento okamžik nastal letos až 
21. června 2015 v podvečerních ho-
dinách, my jsme si s oslavami trochu 
přispíšili a nikomu to nevadilo. Pro-
tože jsme seniorům slibovali roztan-
čené odpoledne, snažili jsme se do-
stát svým slibům a také připravený 
program tomuto lákadlu odpovídal.
Poté, co paní ředitelka pozdravila 
všechny přítomné seniory, místosta-
rostu Miloslava Oulehlu a zastupi-
telku Evu Pěchovou, jež se na naši 
akci opět přišli podívat, následovalo 
několik  úvodních melodiích, které 
zazněly premiérově v podání dua 
MelodyMusic manželů Leszczyn-
ských z Kroměříže. Pak již přišlo 
na řadu první taneční vystoupení, 
o které se postarali svěřenci pana 
Hubeného z Taneční školy Hubený, 
Prostějov a z Tanečního studia Dany 
Hubené, taktéž z Prostějova. Ukáz-
ka street show v podání mladičké 

Klárky Kozákové (účastnice Mist-
rovství ČR v této taneční disciplíně) 
a předvedení polky, tance cha-cha 
a jive Slávkem a Emou, kteří mají 
dohromady třináct let, bylo pěkným 
startem k rozpumpování dobré ná-
lady a tanečních kreací samotných 
seniorů, kteří se v průběhu odpo-
ledne taktéž objevili na tanečním 
parketu. Po další pauze vyplněné 
opět báječným zpěvem pozvané-
ho dua MelodiMusic následovala 
další taneční smršť. Tentokrát se  
o ni postaraly děti z tanečních krouž-
ků při DDM Kojetín. Pod vedením 
Jany Kytlicové své taneční kreace 
předvedly žákyně z kroužku Vanilki 
a Unstoppable (dříve Freedance). 
Příjemnou podívanou skýtalo i před-
stavení Červená karkulka, které na 
pódiu sehrály děti z Konzervy. Osm-
desátšest diváků ani nedutalo, když 
se děti vžily do role vlka, holuba či 
samotné Červené karkulky a všichni 
čekali, jestli onen známý příběh opět 
dobře dopadne. Po chvíli přišly na 
pódium žákyně z tanečního kroužku 
Cool pod vedením Veroniky Burešo-
vé, které zatančily na dvě skladby  
a předvedly nám vystoupení moder-
ního tance s prvky sportovního ae-
robiku.
Přítomní návštěvníci akce si ani 
nestačili vydechnout, když na ta-
neční parket vpluli členové dalšího 
kojetínského tanečního souboru,  
a tím byl Lucky While. První tanec, 
který jsme měli možnost zhlédnout, 
se řadí mezi country – tzv. line dan-
ce. A ten druhý? Tak to byla oprav-
du bomba! Když nám tanečníci po 

prvním tanci ohlásili malou pauzu 
nutnou k přezutí bot, tak jsme ještě 
netušili, co nás čeká. Na parket při-
klapotalo šest tanečníků v botách 
s okutými podrážkami, které pak 
hbitými krokovými variacemi roze-
zněli na celý sál a my už jen žasli 
nad jejich uměním, pružností chodi-
del a rychlostí, s jakou umí své spe-
ciální boty na tanec zvaný clogging 
roztančit. Z ukázky tohoto tance byla 
většina přítomných natolik nadšená, 
že jsme nelenili a požádali je, aby 
nám své boty přinesli ukázat a ve-
doucí souboru Eva Zítková přítomné 
seznámila s jejich rozdílností od bot 
stepařských a vysvětlila také původ 
tance (americký step). To ovšem od 
souboru Lucky While nebylo vše. Po 
předchozí dohodě s Evou Zítkovou 
jsme na závěr odpoledne vyzvali 
do kola všechny přítomné seniory 
a seniorky, kteří si troufali na malou 
výuku country tance, které se se 
vší profesionalitou ujala samotná 
vedoucí tanečního uskupení. Krů-
ček po krůčku naučila v krátkém 
čase všechny tancechtivé seniory 
jednoduchou sestavu, kterou jsme 
si všichni společně se zaměstnanci 
CSS Kojetín zatančili na známou  
a oblíbenou písničku Michala Tučné-
ho Snídaně v trávě. A měli jste vidět, 
jak nám to šlo! Celé odpoledne se 
nám - dle ohlasů přítomných - opět 
podařilo vyplnit zajímavými hosty  
a příjemnými melodiemi. Na podzim 
se budeme těšit na viděnou při osla-
vě svátku všech seniorů. 

A. H.



Kojetínský zpravodaj 7-8/15

24

Církev Československá husitská

5. 7. 2015 (neděle)
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina 
a Metoděje i 600 let mistra Jana Husa

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

 
6. 7. 2015 (pondělí)
CELODIESÉZNÍ 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
 k uctění 600. výročí mistra Jana Husa 
od 10.00 hodin Husův sbor v Olomouci 

12. 7. 2015 (neděle - 7. po svatém Duchu)
BOHOSLUŽBA

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)

2. 8. 2015 (neděle - 10. po svatém Duchu)
BOHOSLUŽBY

 od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

9. 8. 2015 (neděle - 11. po svatém Duchu)
BOHOSLUŽBY

od 8.15 v Polkovicích (obřadní síň Obecního úřadu)
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

16. 8. 2015 (neděle - 12. po svatém Duchu; 
Marie, Matky Páně)

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v kojetínském Husově sboru

16. 8. 2015 (neděle)
HODOVNÍ PROHLÍDKA SBORU (SYNAGOGY)

začátky prohlídek v 15 a v 17 hodin 

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a

Program setkání v červenci a srpnu 2015
NÁBOŽENSKÁ OBEC KOJETÍN A TOVAČOV

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte.
Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete.

Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30

Farní úřad CČSH v Kojetíně (Hu-
sova 796., kancelář v přízemí), kte-
rý je k dispozici členům i veřejnosti 
od pondělí do středy od 9 do 15 
hodin přejde v prázdninových mě-
sících na omezený provoz. Před 
návštěvou předem volejte laskavě 
na tel. č. 777 706 511 nebo pište na 
email: ccsh.kojetin@centrum.cz.
Všechna naše setkávání jsou pří-
stupná členům i veřejnosti. Po 
dobu obřadů jsou prostory sboru 
nepřístupné k prohlídce, máte-li 
zájem o prohlídku sboru (synago-
gy), kontaktujte předem farní úřad 
či Vzdělávací a informační centrum 
Kojetín, Masarykovo náměstí 8. 
"Prosím, abyste se milovali, dob-
rých násilím tlačiti nedali a prav-
dy každému přáli." M. Jan Hus
"Přišel jsem do Kostnice... Proste 
tedy Boha, aby mi dal stálost, pro-
tože mnoho protivníků a silných po-
vstává proti mně... Ale ničeho z toho 
se nebojím, ani neobávám, doufaje, 
že po veliké bitvě bývá veliké vítěz-
ství a po vítězství větší odměna  
a větší zahanbení pronásledovate-

lů." List M. ]ana Husa z Kostnice
CČSH tradičně i letos vyhlašu-
je poutě do Kostnice, na Sázavu, 
Radhošť a Ostravici. Podrobnější 
info na webu: http://www.ccsh.cz/ 
a http://ccsholomouc.cz/ či na kte-
rémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradič-
ně zve na letní duchovní cvičení  
a zájezd do kláštera v Taizé: http://
www.ccshbrno.cz/. ÚR CČSH  
v Praze srdečně zve na slavnost-

ní bohoslužbu do Betlémské kaple  
u příležitosti 600. výročí mučednic-
ké smrti mistra Jana Husa v pondělí 
6.7.2015 od 15 hodin na ČT2. Bo-
hoslužbu bude živě přenášet Česká 
televize:  http://www.ceskatelevize.
cz/. 
Náš kojetínský Husův sbor (syna-
goga) bude v českém rozhlase Olo-
mouc u příležitosti 600. výročí M. 
Jana Husa: http://www.rozhlas.cz/
olomouc/portal.

Skalecké léčivé prameny, 
vlevo Svatopluk, 

vpravo Cyril a Metoděj

Ekumenické žehnání pramenů: 
zprava - br. starosta Skalky Antonín 
Frgal, P. Jarosz Marek Franciszek 
z Klenovic a br. kazatel Jiří Pleva

Svěcení pramenů v lázních Skalka 23. května 2015
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TJ Sokol Kovalovice
pořádá

CELODENNÍ
TURNAJ

V MALÉ KOPANÉ
v sobotu 4. července 2015

na hřišti Kovalovicích

- Startovné na mužstvo činí 600 Kč
- Začátek turnaje v 8 hodin

- Hraje se 4+1

Kontakt:
Radoslav Tvrdoň
mobil: 602 743 475

Pozvánky na akce

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Kojetín
si vás dovoluje pozvat na IV. tradiční

VÝSTAVU JIŘIN a sezónních výpěstků,

která se uskuteční v neděli 16. srpna 2015 

V „Domě zahrádkářů“ 
na Podvalí 

Expozice bude obohacena
o rukodělné výrobky

přizvaných vystavovatelů

Na vaši návštěvu se těší
Zahrádkáři

středa 8. 7. 2015 od 10 hodin
středa 15. 7. 2015 od 10 hodin
středa 12. 8. 2015 od 10 hodin

PLETENÍ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pro všechny 
seniory Kojetínska 

(materiál + provozní náklady 
20 Kč/hod)

Zveme všechny,
 kteří si chtějí vyzkoušet 

základní techniky
 pletení z papíru
 – umotat ruličky, 
příprava korpusu, 

jednoduché pletení.

středa 29. 7. 2015 od 10 hodin
středa 5. 8. 2015 od 10 hodin
středa 19. 8. 2015 od 10 hodin

PLETENÍ 
PRO POKROČILÉ

Pro všechny 
seniory Kojetínska 

(materiál 
+ provozní náklady 

20 Kč/hod)
Pokračujeme v pletení: 

dvojité pletení „osmičkama“,
 trojité pletení, 

zakončení obyčejné
 i ozdobné, 

uši na košících.

čtvrtek 30. 7. 2015 od 9 hodin
čtvrtek 27. 8. 2015 od 9 hodin

MŠE SVATÁ
za Charitu Kojetín, její pracovníky, 

uživatele i dobrodince. 
V případě zájmu je možná 

doprava charitním automobilem.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
bude v prázdninových měsících 

pouze v úterý od 9 hodin
v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i CVIČENÍ 
NA ROTOPEDU A MASÁŽI 
NA MASÁŽNÍM KŘESLE.

Charita Kojetín
            DŮM SVATÉHO JOSEFA 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROGRAM NA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2015
 PRO VŠECHNY SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

Inzerce

OPRAVY A PRODEJ

ŠICÍCH STROJŮ
VŠECH DRUHŮ 

MOŽNO I U VÁS DOMA

PETR DVOŘÁK
TELEFON: 603 213 856
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Inzerce

PRODÁM RODINNÝ DŮM
Se zahradou a garáží v klidné části Kojetína 

(Jiráskova ulice)
● obytná část domu 102 m2  ● dvůr se zahradou 270 m2 

● dílna 13 m2  ● dům částečně podsklepen 
● nové rozvody topení, vody, elektřiny, nová kanalizace 

● plastová okna ● zateplená fasáda ● studna 
s kompletním rozvodem užitkové vody po celém domě 

+ kompletní připojení na městskou vodu

Cena: 1 400.000 Kč
Telefon: 739 437 683

Vzpomínky
Zapalte svíce, kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňme na krásné chvíle, které jsme s ním prožívali.

Dne 7. června 2015 jsme si připomněli nedožité 67. narozeniny  
a dne 28. června 2015 smutné 5. výročí úmrtí 

mého manžela, tatínka, bratra a strýce

Ladislava Klecha z Kovalovic
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami

Dne 6. července 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
našeho syna, tatínka, dědečka

pana Oldřicha Šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera s rodinou, 

bratr Jindřich s manželkou a přátelé. Nikdy nezapomeneme
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Vzpomínky

Dne 10. července 2015 by se dožil 65 let

František „Mokrós“ Mašek
Vzpomíná rodina a přátelé

Dne 13. července 2015 vzpomeneme 10. výročí úmrtí

paní Anny Hovorkové
Vzpomíná manžel Zdeněk, 

dcery Zdeňka a Hana a syn Vlastimil s rodinami

Dne 13. července 2015 by se dožil 23 let 
náš milovaný syn, bratr, vnuk a strýc 

Jiří Zakopal
S láskou a velkou bolestí v srdcích vzpomíná celá rodina

Dne 14. července 2015 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí 
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

pana Milana Hutery
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera, vnuk s rodinou 

a všichni, kdo ho znali

Dne 23. července 2015 by se dožil 55 let  
a zároveň 11. srpna 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

pana Radovana Libigera
S láskou vzpomínají manželka Martina, děti Veronika a Martin a přátelé

Dne 27. července 2015 vzpomeneme na 1. smutné výročí úmrtí 

paní Veroniky Francsákové
Vzpomínají syn Jiří s rodinou, syn Jan, dcera Veronika s rodinou, 

dcera  Jarmila s rodinou a všichni, kdo ji znali

Dne 1. září 2015 vzpomeneme 15. smutné výročí,
 kdy od nás navždy odešel syn, bratr, vnuk

pan Lukáš Krčma
Stále vzpomínají maminka, bratr Marian s rodinou,  

babička a všichni, kdo ho znali

Blahopřání
Dne 17. července 2015 se dožije 87 let 
naše maminka, babička a prababička

paní Jindřiška Šachová
Do dalších let hodně zdraví přeje syn Jindřich s manželkou Jarkou, Marta, 

Martinka s Marcelem, vnoučata Vladimír s Petrou, Zdenek s Petrou, 
Hana s manželem Pavlem, pravnoučata Ladík, Honzík, Natálka, Verunka, 

Honzík, Pavlík, Ondra, sestra Libuše a pravnuk Ríša
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Blahopřání

Vítání občánků

Blahopřejeme!    
foto: Jana Večeřová

V sobotu 30. května 2015 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Tereza Malíková Izabela FranclováAdéla Divilová

Kristýna Balážová Linda Jirásková Leontýna MikováRichard Navrátil

Vlastimil Kytlica Mia a Zoe BurešovyLudmila Voždová

Laura Petrová

Dne 30. července 2015 oslaví 80 let

paní Marie Staňková z Křenovic
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí Ladislava s rodinou a dcera Hanka s rodinou

Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí Adámkovi

Dne 2. července 2015 oslaví 65. narozeniny 

pan Oldřich Baďura ze Včelína
Mnoho štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let 

přejí dcera Anna s rodinou a syn Oldřich s rodinou


